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telah mengarahkan dan membimbing selama proses pengerjaan
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6. Ibu Sufaatin, S.T., M.kom selaku penguji atau reviewer yang telah
memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
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7. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku dosen wali yang telah
banyak memberi arahan selama perkuliahan di Universitas Komputer
Indonesia.
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menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Penulis sangat menyadari bahwa keterbatasan kemampuan, pengetahuan
dan pengalaman penulis dalam pembuatan tugas akhir ini belum sempurna, baik
dari segi materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
Akhir kata, semoga Tuhan YME senantiasa melimpahkan rahmat dan
karunianya serta membalas segala amal kebaikan pihak-pihak yang telah
membantu penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini dan semoga tulisan
ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khusunya
perusahaan PT. Hana Huberta.
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