KATA PENGANTAR
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Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat
serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul
“Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek Di CV. ARTHA JAYA” yang
dimana untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka
memperoleh gelar Sarjana Komputer Strata Satu pada Program Studi Teknik
Informatika Fakultas Teknis dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM) Bandung.
Penghargaan dan terimah kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda
tercinta Drs Laode Misalihi dan Ibunda yang kusayangi Nuria yang telah
mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun
materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia
dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada
penulis.
Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan,
dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang
terhormat, yakni Yth. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing,
yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing
Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin
mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :
1. Saudara dan keluarga yang selalu memberikan dukungan do’a dan semangat
2. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto. Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer.
4. Yth. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia.
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5. Yth. Ibu Gentisya Tri Mardiani. S.Kom., M.Kom., selaku penguji yang telah
banyak memberi masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Yth. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T., selaku dosen wali yang telah
memberikan banyak arahan selama mengikuti proses akademik di kampus.
7. Seluruh dosen Tenik Informatika yang telah memberikan pengajaran
sepanjang proses perkuliahan dan seluruh staf sekretariat Program Studi
Teknik Informatika.
8. Yth. Bapak Yayan Heryanto, SE selaku direktur dan Bapak Ujang Jaenudin
penanggung jawab teknis, Serta Ajad Sudrajat pelaksana CV. ARTHA JAYA
atas kerjasama dan informasi yang telah diberikan.
9. Keluarga Besar mahasiswa kelas IF-9 angkatan 2014 yang telah bersamasama melawati masa kuliah dan juga memberi dukungan dan doa, terutama
untuk Andry Rachdian, Krisna Febrianto, Muhammad Doni Kurniawan,
Joshua Martua Manullang, Nidar Muharamsah, Adi Ab, Yopi Sepriana, Amal
Rifandi, yang telah banyak membantu dalam segala hal dalam penyusunan
Skripsi ini.
10. Raka Aditama Sandas, Intan Novira dan Johanis Pangadengen sebagai partner
tukar pikiran dalam mencari solusi dan penyelesaian masalah pada skripsi ini.
11. Adik – adik saya, Fadhel Muhammad, Febri Yanto, Albar Dimas Muhammad
Arief, Encep Suryana, Dede Dari Rahmadi, Bunga Rivani Septiandari, Nisha
Abriyani Nasran, Bio Aan, Fahmi Alkatiri, yang telah memberikan do’a dan
dukungan dan dukungan dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat saya, Halim dan Farid Al Qodri.
Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari
segi teknik penyajian penulisan, maupun materi penulisan mengingat keterbatasan
kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis dalam pembuatan skripsi ini.
Untuk itu penulis akan selalu menerima segala masukkan yang ditujukan untuk
menyempurnakan skripsi ini.
Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak
dan apabila ada yang tidak tersebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar
harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya
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bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah
membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikannya
mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Bandung, Maret 2019

Penulis
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