KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan
karunia – Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN PROYEK DI PT. DIANTAMA REKANUSA”.
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 sekali
kekurangan dan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman yang penulis miliki. Walaupun demikian penulis berusaha dalam
menyusun tugas akhir ini dengan sebaik dan semaksimal mungkin agar tugas akhir
ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam menyusun tugas akhir ini, saya
selaku penulis mendapat bantuan, dorongan motivasi, bimbingan dan arahan serta
dukungan yang sanagat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia – Nya
sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan doa, semangat,
pengorbanan baik moril dan materil, serta yang menjadikan alasan penulis
untuk tetap berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Hartadi Kusno Hardjono selaku Direktur, Bapak Agung Prayogo
selaku Penanggung Jawab Teknis, Bapak Arif Budi Hartono selaku Team
Leader dan Ibu Atin Suratin selaku Staff Administrasi Lapangan di PT.
Diantama Rekanusa atas bantuan dan kerjasama serta informasi yang telah
diberikan.
4. Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing
yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan
masukan dalam proses penysunan tugas akhir ini.
5. Ibu Riani Lubis S.T., M.T. selaku reviewer yang telah banyak memberi
masukan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
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6. Ibu Sufa’atin, S.T., M.Kom. selaku reviewer yang telah banyak memberi
masukan dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku dosen wali yang telah banyak
memberi banyak arahan selama kuliah di UNIKOM.
8. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto. selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
9. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T selaku Ketua Program Studi
Teknik dan Informatika Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM).
10. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan Pengajaran dan
Pendidikan sepanjang proses perkuliahan.
11. Semua teman – teman mahasiswa kelas IF angkatan 2012, 2013, 2014 dan
2015 yang telah memberi dukungan dan doa.
12. Semua teman – teman bimbingan Ibu Gentisya Tri Mardiani , S.Kom.,
M.Kom.
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia – Nya dan
membalas segala amal budi serta 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.

Bandung, 5 Februari 2019

Penulis
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