KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul
“Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di
Kampung Sampireun”. Tugas akhir ini disusun sebagai syarat memperoleh Gelar
Sarjana Komputer di Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Program Sstudi Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia.
Penulis menyadari dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap laporan
tugas akhir ini dapat berguna khusunya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi
pembaca. Selain itu, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tugas akhir
ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu dan kemudahan
selama pengerjaan Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang penulis sangat cintai karena Allah
SWT, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi penyemangat
dan dukungan yang tidak pernah berhenti baik moril maupun materil.
3. Kepada pihak Kampung Sampireun Resort & Spa yang terlibat dalam
kelangsungannya penelitian ini.
4. Ibu Sri Nurhayati, S.Si., M.T selaku pembimbing yang telah
mengarahkan dan membimbing selama proses pengerjaan laporan
tugas akhir. Semoga Tuhan membalas kebaikan Ibu dengan kebaikan
yang berlipat. Amin.
5. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.kom selaku penguji atau reviewer yang
telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tugas akhir
ini.
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6. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku dosen wali yang telah
banyak memberi arahan selama perkuliahan di Universitas Komputer
Indonesia.
7. Ibu Nelly Indriani, S.Si., M.T selaku ketua program Studi Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
8. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan pengajaran,
Pendidikan dan ilmu selama proses perkuliahan.
9. Semua teman-teman mahasiswa kelas IF-4 angkatan 2014 yang telah
Bersama-sama melewati masa-masa kuliah dan semua teman-teman
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa
dan dukungannya.
10. Pihak-pihak lain

yang juga

membantu

penulis

untuk

dapat

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 Allah SWT 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
pihak Kampung Sampireun

Bandung, Agustus 2019
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