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KATA PENGANTAR  

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih 

dan anugerahNya  penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini den-

gan judul “Pengembangan Aplikasi GIS Siteplan Perumahan Arcadia Daan 

Mogot”  yang merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi dalam 

mencapai gelar Sarjana (S1)Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer di Un-

iversitas Indonusa Esa Unggul. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang se-

besar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat 

Bapak Ir. Budi Tjahjono, M.Kom dan Ibu Riya Widayanti, S.Kom, MMSI sela-

ku dosen pembimbing tugas akhir yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, 

perhatian, dan ketelitian telah meluangkan waktu, tenaga,dan pemikirannya un-

tuk memberikan pengarahan kepada penulis selama penulisan tugas akhir ini.    

Bersama ini pula, penulis juga  mengucapkan terima kasih yang sebe-

sar-besarnya kepada yang saya hormati : 

1. Bapak Ir. Munawar MMSI, M.Com, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer.  

2. Bapak Ir. I. Joko Dewanto, MM selaku Ketua Jurusan Teknik Infor- 

matika. 

3. Semua Dosen Fakultas Ilmu Komputer, yang tidak bisa penulis se-

butkan satu persatu.  

4. Pengembang Perumahan Arcadia Daan Mogot Tangerang atas kerja-

sama serta bantuannya dalam memberikan data. 

5. Bapak Ir. Hein Namotemo, MSP yang tetap dan selalu  memberikan 

dukungan materi dan motivasi.  

6. Kedua orang tua tercinta serta keluarga, yang selalu memberikan doa, 

perhatian, serta dorongan untuk tetap semangat dan berusaha. 
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7. Yanti Senggetang  yang dengan sabar dan setia dalam menanti dan 

memberikan dukungan doa dan motivasi selama kuliah.  

8. Teman – teman Jurusan Teknik Informatika  angkatan 2005 terima ka-

sih buat kebersamaan dan dukungannya.  

 

Sebelumnya penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, karena 

penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempur-

naan, oleh sebab itu penulis mengharapkan ada saran dan kritik guna penyem-

purnaan penulisan tugas akhir  ini. Akhir kata penulis berharap penulisan tugas 

akhir ini bisa bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan.             

Tuhan Memberkati. 

 
  

Jakarta, 25 February  2010 
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