iii

KATA PENGANTAR
Assalamu'alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas
berkat dan karunia-Nya berupa pikiran, tenaga, dan segala sesuatu yang telah
dianugerahkan-Nya sehingga peneliti agar dapat menyelesaikan laporan atas
skripsi dengan judul "SISTEM INFORMASI REKONSILIASI TRANSAKSI DI
PT. INDOTAMA PALAPA NUSANTARA", yang disusun sebagai salah satu
syarat kelulusan pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia.
Peneliti sangat menyadari betul bahwa penelitian laporan ini masih
terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, mengingat keterbatasan peneliti dalam
hal ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang peneliti miliki. Maka
dari itu kritik dan saran semua pihak sangat diharapkan.
Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada
pihak yang telah banyak membantu dan membimbing serta meluangkan waktu
pikiran dan tenaga, baik secara moril maupun materil dalam menyusun laporan
ini, terutama kepada :
1. Bapak Dr.Ir.H.Eddy Suyanto Soegoto, selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Bapak Dr. Ir. Herman S.Soegoto., MBA selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer.
3. Ibu Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si selaku Ketua Program Studi Sistem
Informasi.
4. Bapak Julian Chandra Wibawa, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Wali.
5. Ibu Mia Fitriawati, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang
selama ini membimbing peneliti untuk dapat menyelesaikan laporan
skripsi dengan baik.

iv

6. Bapak Muhammad Rajab Fachrizal, S.Kom., M.Kom selaku Dosen
Penguji 1.
7. Bapak Rauf Fauzan S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penguji 2.
8. Kepada Bapak Suwanto dan Ibu Suparmi selaku kedua orang tua yang
sangat saya cintai dan saya hormati, yang selalu memberikan semangat,
kekuatan moril, dan selalu mendo'akan penulis.
9. Seluruh staf dosen Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu yang
sangat berarti untuk penulis.
10. Seluruh staf departemen IT di PT. Indotama Palapa Nusantara Bandung
yang telah mengijinkan melakukan penelitian dan mendukung penulis.
11. Teman-teman SI-Karyawan angkatan 2014 seperjuangan yang telah
memberi masukan dan kritikan untuk penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pengerjaan dan
penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Semoga laporan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan semoga
amal baik yang telah diberikan kepada penulis, mendapat balasan berkali lipat dari
Allah SWT.
Aamiin.
Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, Januari 2019

Penulis

