
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat 

dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan kerja praktek yang dilaksanakan di 

PT Telkom Akses, sebagai persyaratan untuk kelulusan pendidikan S1 Program 

Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul, 

Jakarta. 

Selama satu bulan kegiatan kerja praktek ini dilaksanakan, penulis berkesempatan 

melakukan pekerjaan dan pengamatan serta mengambil bagian dalam beberapa 

aktivitas di PT Telkom Akses. Selain itu, penulis juga dapat menambah 

pengetahuan, pengalaman bekerja, mengetahui aturan dan tatakrama dalam dunia 

kerja, serta mendapatkan gambaran mengenai aplikasi teori yang didapat di 

perkuliahan ke dalam dunia yang sesungguhnya. 

Dalam penyusunan laporan kegiatan kerja praktek yang berjudul “Usulan 

Perancangan Sistem Informasi Data Entry dan Monitoring data alat kerja survey 

berbasis web di PT Telkom Akses” ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan 

dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Husni Sastramihardja, M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Esa Unggul. 

2. Ibu Indriani Noor Hapsari, S.T., M.T., selaku Ka. Prodi Sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Sandfreni, S.SI, M.T., selaku dosen pembimbing materi.  

4. Bapak Erfan Prayoga Andrians, selaku pembimbing lapangan. 

5. Kepada pihak Instansi PT Telkom Akses, Terimakasih telah menerima 

kami untuk melakukan kegiatan Kerja Praktek di instansi tersebut. 

6. Kedua Orang tua tercinta Ibu Yeni Meilani dan Bapak Agus Sugiarto dan 

adikku tersayang Gian Raga Mustika yang telah memberikan doa, 

semangat, dukungan, dan motivasi selama melakukan kerja praktek. 

7. Teman satu kerja praktek, Widya Wati Mulwi yang ingin bekerjasama dan 

membantu  penulis selama kegiatan kerja praktek. 



8. Teman dan sahabat baik penulis : Faradella Putri Santoso, Lilis Sulastri 

Suryadi, Rosa Hafizhah Reeza, Abdul Rahim, Aulia Hikmah, Rifqi 

Meidian Hidayati Terimakasih atas Semangat, Dukungan dan Doanya, 

yang mengajarkan penulis banyak hal untuk tidak pernah menyerah 

menghadapi sesuatu. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang terlibat dalam 

penyusunan Laporan Kerja Praktek ini sehingga dapat selesai dengan baik. 

Penulis akui bahwa masih ada kekurangan dan kesalahan pada penyusunan 

laporan ini. Oleh karena itu, penulis dapat menerima kritik dan saran bagi para 

pembaca apabila terdapat kesalahan dan kekurangan serta masukan-masukan yang 

besifat membangun pada penulisan laporan ini. 

Harapan penulis semoga laporan kerja praktek ini membantu menambah 

pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga penulis dapat memperbaiki 

bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik. Dan semoga 

laporan ini dapat memenuhi persyaratan lulus serta mendapatkan hasil yang 

memuaskan pada matakuliah Kerja Praktek. 

 

Jakarta,   Desember 2017 

 

 

 

Hilda Apiliani Agustin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


