KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, yang masih
memberikan nikmat sehat, iman dan islam sampai saat ini. Shalawat serta salam
saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah
membawa umatnya kepada cahaya iman dan islam. Sehingga saya akhirnya
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis dan Perancangan
Sistem Informasi Absensi Menggunakan Fingerprint Di Batalyon Yonkav9”.
Saya menyadari Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tidaklah karena
kemampuan saya sendiri, tapi Tugas Akhir ini dapat rampung dan selesai tepat
pada waktunya karena adanya bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, dan doa
dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan
terima kasih kepada :
1.

Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk, rahmat dan karunia-Nya

2.

Kedua orang tua yang telah membimbing saya sejak kecil, selalu
memberikan motivasi untuk fokus belajar agar dapat menyelesaikan
kuliah ini dan senantiasa memberikan doa serta kasih sayang yang
berlimpah. Terima kasih pula kepada adikku sebagai penyemangat
hidupku.

3.

Bapak Fransiskus Adikara S.Kom. MMSI, Selaku Ketua Jurusan
Teknik Informatika Universitas Esa Unggul dan juga sebagai dosen
pembimbing materi Tugas Akhir yang selalu memberikan bimbingan
serta masukan kepada penulis dengan sabar dari awal hingga akhir.

4.

Bapak Ari Pambudi S.kom. M.Kom, Selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Esa Unggul dan selaku dosen pembimbing
tulisan yang telah memberikan informasi dan tata cara penulisan.
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5.

Para dosen dan asisten dosen Fakultas Ilmu Komputer yang telah
memberikan ilmunya kepada saya selama melakukan pendidikan di
Universitas Esa Unggul.

6.

Teman-teman Fasilkom angkatan 2009, terutama untuk Fadhilatun
Nisa, Hastuti Nurul Habibah, Maryustina Iswara, Retno Ayu Aprita
Dewi, Wahyuni, Chatarina Niken Saraswati dan Giri Gintang
Miransyah, yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk
menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7.

Teman-teman DKN Creativity, terutama untuk Andri Mardani, Theo
Agustian, Muhammad Joddy Gorby, Kiki Febriyono dan Ahmad
Zulfikar yang telah membantu serta menyemangati saya untuk tetap
fokus dan yakin dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8.

Mba Riya dan mas Andi selaku customer service fasilkom lantai 8
yang selalu siap sedia menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, selalu
memberikan semangat dan motivasi serta mendukung saya dalam
memyelesaikan Tugas Akhir ini.

9.

Komandan Yonkav-9 dan seluruh jajaran prajurit TNI AD di Batalyon
Yonkav-9 yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan
riset dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan
Tugas Akhir ini.
Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, saya menyadari dan tidak dapat

dipungkiri bahwa mungkin masih ada kekurangan dalam Tugas Akhir ini, oleh
karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mengharapkan kritik dan saran
yang membangun, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada proses
pengembangan di kemudian hari.
Semoga dengan terselesaikannya Tugas Akhir ini dapat menambah
khasanah ilmu pengetahuan. Serta menjadi ilmu yang bermanfaat dan sebagai
amal ibadah saya di akhirat nanti.
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