KATA PENGANTAR
Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah
menganugerahkan kenikmatan dan kesehatan lahir batin, serta kemampuan kepada
penulis, sehingga tugas akhir yang berjudul “Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Manusia di CV. Trivecta Commindo” dapat diselesaikan
dengan segala kekurangan, kelebihan, dan keterbatasannya. Kerberhasilan penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak lepas dari peran serta berbagai pihak
yang telah memberikan sumbangan tenaga, pikiran, bimbingan, serta dorongan
semangat yang tak henti.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tugas
akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena disebabkan
oleh keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu,
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Allah SWT. atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu, rahmat dan hidayahnya
yang selalu tercurah tanpa henti.
2. Kedua orang tua yang secara tulus selalu mendo’akan, memberikan
dukungan moral dan materil, dukungan, serta kasih yang tidak ternilai.
3. Ibu Rani Susanto S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah
dengan sabar meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan
bimbingan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
dengan sebaik-baiknya. Semoga Allam membalas kebaikan dan kesabaran
Ibu dengan balasan yang setimpal. Aamiin.
4. Bapak Galih Hermawan S.Kom, M.T. selaku dosen wali IF-9 angkatan 2012.
5. Bapak Ardo Ardhana selaku Direktur Utama dari CV. Trivecta Commindo
yang telah memberikan izin dan masukan dalam tugas akhir ini.
6. Ibu Riani Lubis S.T., M.T. selaku reviewer yang telah memberikan saran
dan masukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Rekan-rekan dari IF-9 angkatan 2012 yang telah menjadi teman yang baik
dari awal perkuliahan hingga saat ini, terima kasih banyak atas do’a dan
dukungannya.
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8. Kepada pihak-pihak lain yang juga turut membantu penulis untuk dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.
Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat berguna
dan bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga segala jenis bantuan yang telah
diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
Aaamiin.
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