KATA PENGANTAR
Alhamdulilahhirabbil’alamin, segala puji syukur bagi Allah semata,
kedamaian dan kesejahteraan dari-Nya semoga tercurah bagi Rasullulah saw
beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya.
Penghargaan yang tinggi bagi penulis, ditengah-tengah kesibukannya
akhirnya mampu menyelesaian tugas akhir yang berjudul Sistem Informasi
Manajemen Penjadwalan dan Risiko Proyek di CV Putri Parahiyangan. Tugas akhir
ini disusun dengan maksud untuk memenuhi syarat kelulusan Ujian Akhir Sarjana
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini memiliki banyak
kekurangan dan masih jauh dari sempurana karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian penulis berusaha menyusun
tugas akhir ini sebaik dan semaksimal mungkin agar tugas akhir ini dapat selesai
tepat pada waktunya. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak
bantuan, dorongan, bimbingan, dan arahan serta dukungan yang sangat berarti dari
berbagai pihak. Penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada. Ayahanda
tercinta Harry Susanto S.H. dan Ibunda yang kusayangi Fitri Hendayani yang telah
mencurahkan segenap cinta dan kasih saying serta perhatian moril maupun
material, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan Rahmat Kesehatan Karunia dan
Keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.
Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya selama masa
perkuliahan dan pengerjaan laporan tugas akir ini. Karunia berupa kemudahan
dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, keuangan, waktu, serta
yang terpenting iman dan islam yang Alhamdulillah menjadi salah satu faktor
penting dalam terselesaikannya laporan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

2.

Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi hidup penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dalam keadaan
yang Inshaa Allah lebih baik daripada ketika saya memulainya.
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3.

Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom., selaku dosen wali IF-6 angkatan 2013
yang telah memberi arahan selama masa perkuliahan

4.

Ibu Fitri Hendayani selaku Direktur, Bapak Sumarna selaku Penanggung
Jawab lapangan (Teknik) dan Mila Fadila selaku staff administrasi di CV Putri
Parahiyangan yang telah memungkinkan saya melakukan penelitian tugas
akhir di CV Putri Hendayani

5.

Ibu Sufa’atin S.T., M.Kom selaku selaku dosen pembimbing yang telah sabar
membimbing

dan

memberikan

masukan

kepada

penulis

hingga

terselesaikannya laporan tugas akhir ini.
6.

Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.T. selaku dosen reviewer sekaligus
penguji satu yang memberikan banyak kemudahan kepada penulis.

7.

Ibu Tati Harihayati M., S.T., M.T. selaku dosen reviewer sekaligus penguji dua
yang memberikan banyak kemudahan kepada penulis.

8.

Seluruh dosen dan karyawan UNIKOM, khususnya dosen dan karyawan
Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan pelayanan
terbaiknya selama masa perkuliahan.

9.

Terimakasih kepada Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia

10. Terimakasih kepada Dr. Ir. Herman S. Soegoto selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer
11. Adik Reza Aprizal yang selalu menyemangati agar bisa terselesaikannya tugas
akhir ini.
12. Risa Andriani yang senantiasa memberikan waktu, bantuan dan semangat serta
memotivasi dan mengingatkan bimbingan kepada penulis
13. Teman-teman seperjuangan IF-6/2013 yang telah bersama-sama melewati
semester demi semester hingga kini ada yang perjuangannya akan berakhir dan
ada yang masih melanjutkan perjuangannya. Tetap semangat, kawan!
14. Teman-teman Ngpoprek Official, Rama, Dadan, Dodit Apriyanto, Handika
Lindri, Alfatah G yang selalu menyemangati agar cepat terselesaikannya tugas
akhir saya
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15. Teman-teman seperjuangan laporan tugas akhir semester genap 2018/2019,
Alfi, Luthfi, Irvan, Rafly, Angga, Rahardian, yang selalu saling menyemangati
agar bisa terlaksananya terselesaikannya tugas akhir ini.
16. Teman-teman seperjuangan bimbingan dengan dosen Ibu Sufa’atin S.T.,
M.Kom
17. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang memberikan
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa
perkuliahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima segala bentuk kritik
maupun saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi
penulis, dan pada segala pihak yang membutuhkan pada umumnya.
Bandung, 31 Agustus 2019
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