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KATA PENGANTAR 

  

 Dengan Memanjatkan puji dan syukur atas ke hadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga akhirnya kegiatan 

pembuatan Tugas Akhir dengan judul ”Pengembangan Sistem Informasi 

Eksekutif pada PT. Kal Star Aviation” dapat terlaksana dengan baik. 

 Adapun maksud dan tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk 

melengkapi salah satu persyaratan akademik bagi setiap mahasiswa Teknik 

Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul untuk dapat 

menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1). 

 Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis 

dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta 

kesehatan jasmani dan rohani kepada penulis. 

2. Kepada kedua orang tua, adik dan seluruh keluarga besar yang senantiasa 

memberikan peranan yang sangat besar dalam kehidupan penulis dan 

selalu mendoakan, mendukung serta memotivasi penulis agar terus 

bersemangat dan pantang menyerah dalam menempuh masa pendidikan. 

3. Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu 

 Komputer. 

4. Bapak Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSi selaku Pembimbing materi 

 yang dengan berbesar hati membimbing penulis dan selalu memberikan  

 motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Kundang Karsono, Ir, MMSi selaku pembimbing Tulisan yang 

dengan ketulusannya membimbing penulis dalam memberikan 

pengarahan dalam penulisan Tugas Akhir serta memotivasi penulis 

sehingga lebih bersemangat dalam mengerjakan Tugas akhir ini. 
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6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul 

yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis 

khususnya ilmu yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh Staf Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Fakultas Ilmu Komputer 

Esa Unggul yang selama ini turut membantu dalam menyukseskan 

pendidikan di bangku kuliah dan telah berjuang bersama-sama dalam 

menyelesaikan masa perkuliahan ini. 

9. Seluruh sahabat yang memotivasi dan berdoa untuk kesuksesan penulis. 

10. PT. Aero Systems Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk dapat terlibat langsung dalam pengembangan sistem di 

bidang PHP (PHP Developer). 

11. Seluruh teman kantor tempat dimana saya melakukan Kerja Praktek yang 

selalu memberikan motivasi, pengarahan dan banyak ilmu pengetahuan 

mengenai PHP dan ilmu pengetahuan  lainnya yang berguna dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

12. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf atas 

segala kekurangan. Penulis menyadari akan banyak keterbatasan dari segalah hal 

yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir ini. Oleh Karena itu, kritik dan 

saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini. 

       Jakarta, Januari 2013 

                         Penulis 

 
              Ria Oktaviani Putri 


