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 Puji syukur penulis panjatkan  kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini dengan baik.sholawat serta salam tak lupa 

kita curahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.yang telah membimbing kita umat islam didunia. 

 Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna 

memperoleh Gelar Sarjana. Adapun Topik tugas akhir, yang penulis ambil sebagai berikut.” 

Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Jasa Kebersihan Pada PT Trijaya 

Yudha Mandiri”. 

 Selama penyusunan Tugas akhir ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak,oleh 

karena itu izinkan penulis ingin menucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan kemudahan serta kekuatannya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. Tanpa rencana yang telah 

dikehendaki oleh-Nya, saya tidak mungkin sampai pada tahap ini. 

2. Dr. Ir. Arief Kusuma, AP, MBA selaku Rektor Universitas Esa Unggul. 

3. Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja, MT selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer. 

4. Anik Hanifatul Azizzah, S.Kom, M.IM selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi 

5. Ibu Kartini S.Kom, M,MSI selaku pembimbing yang telah sabar dalam memberikan arahan, 

dukungan, motivasi dan bersedia meluangkan waktu untuk penulis untuk berkonsultasi dalam 

menyusun laporan ini. 

6. Bang Lingga dan Kak Lili selaku senior yang telah memberikan dukungan serta masukan 

masukan dalam pembelajaran selama berkuliah di Universitas Esa Unggul dan dalam 

menyusun laporan ini. 

7. Spesial terima kasih untuk seluruh dosen Universitas Esa Unggul yang telah memberikan ilmu 

ilmu yang bermanfaat, mengajar penulis dengan sabar selama perkuliahan berlangsung. 

8. Spesial terima kasih kepada kedua orang tua dan adik penulis yang selalu memberikan 

semangat, dukungan serta mendoa’kan agar penulis diberikan kekuatan, kesabaran, 

kemudahan dalam menyusun laporan ini dengan hasil yang maksimal dan selesai tepat waktu. 

9. Spesial terima kasih kepada seluruh keluarga Alm Abdul Rohim yang telah menjadi tempat 

berkumpul dan bercanda tawa. 




