
ii 

 

KATA PENGANTAR 

Dengan mengucap segala puji syukur atas Rahmat dan Berkat yang diberikan 

Tuhan Yang Maha Esa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan 

kerja praktek dengan judul “Analisa hubungan Sistem Enterprise Resource 

Planning Dan sistem pendukung ERP pada PT.Pertamina (Persero)” 

Laporan ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Keja 

Praktek di Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem 

Informasi. 

Penulis tidak akan mampu menyelesaikan laporan tanpa bantuan dari pihak-

pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pada kesempatan ini penulis mengucakapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Berkat dan Rahmat-

Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

2. Orang tua, saudara dan juga orang - orang terdekat yang telah 

memberikan kasih sayang, cinta, dukungan serta doa yang memuat 

penulis tetap semangat dan berusaha dalam menyelesaikan laporan 

ini. 

3. Ibu Riya Widayanti, S.Kom, M.MSI selaku pembimbing akademik 

penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada 

penulis untuk menyelesaikan laporan ini. 

4. Ibu Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T selaku Ketua Prodi Sistem 

Informasi serta pembimbing yang telah memberi masukan dan 

pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan 

laporan ini. 

5. Bapak Chandra Budi Tupamahu yang telah berkenan memberikan 

kesempatan untuk dapat melaksanakan kerja praktek pada 

PT.Pertamina MOR III 

6. Bapak Dimas Oktora Nugroho selaku pembimbing lapangan yang 

telah sabar memberikan ilmu dan masukan kepada penulis dalam 

melakukan penelitian. 

7. Divisi HR JBB yang banyak membantu penulis dalam memberikan 

materi serta masukan selama Kerja Praktek. 



iii 

 

8. Bapak Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Unggul 

9. Ridho Rakhmadan Tupamahu, Budi Mantara, Abdul Rahim, Imam, 

Dicky Hikmatullah, Denni Himawan, Atika, Ersi, Shinta, dan Clara 

terima kasih selalu mendukung, mengingatkan serta memberi 

masukan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan ini. 

10. Teman – teman seperjuangan Sistem Informasi angkatan 2014 

11. Pihak – pihak yang tidak disebutkan satu per satu namanya. 

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan laporan ini, penulis 

mengharapkan partisipasi semua pihak untuk memberikan masukan guna 

penyempurnaan laporan. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat 

untuk pembaca. 

 

 

 

      Jakarta, September 2017 

 

 

 

           Penulis 

 


