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KATA PEGANTAR 

 

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan rahmat serta nikmatNya kepada penulis, dan atas karuniaNya penulis 

dapat menyelesaikan penulisan Proposal Tugas Akhir yang berjudul “RANCANG 

BANGUN APLIKASI PENGINGAT RAPAT PADA DINAS PENDIDIKAN dan 

KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN BERBASIS ANDROID” 

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa proposal ini 

masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala 

keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk 

mempersembahkan laporan ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi 

banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang 

membangun dalam perbaikan proposal ini. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai 

pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, kerjasama dan bimbingan dalam 

penyusunan laporan Proposal Tugas Akhir ini, karena tanpa adanya dukungan 

mereka penyusunan laporan Proposal Tugas Akhir ini tidak akan tersusun. Untuk 

itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Habibullah Akbar, S.Si, M.Sc, Ph.D , selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Komputer. 

2. Bapak M. Bahrul Ulum, S.Kom, M.Kom, selaku Ketua Prodi Teknik 

Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Esa Unggul. 

3. Ibu Diana Novita, ST., MM., selaku Dosen Pembimbing penulis yang 

telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan 

Penyusunan Proposal Tugas Akhir  

4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Komputer, yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya.  

5. Kedua Orang tua serta Adik-adik penulis yang telah memberikan 

motivasi, dukungan serta doa yang tiada hentinya kepada penulis 

sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.  
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6. Teman – Teman dikampus diantaranya Topan Sanjaya, Regina Dwi, 

Riska Aminawan, Novrianta Sembiring, Anggi Wahyu Desando, M. 

Burhanudin Yusuf, M. Nurohmat dan yang lainnya yang telah 

memberikan hiburan disaat merasa penat.  

7. Teman – teman Teknik informatika Angkatan 2016 serta Keluarga 

Besar Fakultas Ilmu Komputer.  

 

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih 

yang tak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga laporan 

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

  

Jakarta, 11 januari 2020 

 

 

Rizky Dian mahardika  

    2016 – 0801 – 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


