
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji sukur bagi Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala 

rahmatnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya 

yang berjudul “Perancangan Sistem Aplikasi Simpan Pinjam Pada 

Organisasi PSBI Berbasis Web” yang telah disusun sebagai salah satu 

syarat kelulusan program Strata-1(S1) Fakultas Ilmu Komputer program 

studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. 

 

Dalam penyusunan tugas akhir ini tentu banyak sekali kendala dan 

cobaan yang dihadapi namun dengan semangat dan segala motivasi yang 

berdatangan dari segala arah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir 

ini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan dukungan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Semoga semua pihak yang telah 

memberikan masukan didalam penulisan ini selalu diberikan kemudahan 

dan kelancaran oleh Tuhan Yesus 

 

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus atas rahmat 

dan karunianya dan tak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada : 

 

1. Tuhan Yesus yang telah melimpahkan segala rahmat dan 

karunianya, tanpa berkahnya tugas akhir ini mungkin tidak akan 

terlaksana. 

 

2. Kepada Orang Tua yang selalu memberikan biaya, motivasi, nasihat 

serta doa yang tak pernah habis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

 



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

Komputer. 

 

4. Bapak Fransiskus Adikara,S.Kom,M.MSI selaku Ketua Jurusan 

Teknik Informatika. 

  

5. Ibu Kartini,S.Kom.,MMSI. selaku dosen Pembimbing Materi Tugas 

Akhir yang saya sudah anggap sebagai ibu saya sendiri. 

 

6. Riya Widayanti, S.Kom.,MMSI selaku dosen Pembimbing Tulisan 

Tugas Akhir. 

 

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa 

Unggul, atas semua bantuannya kepada penulis. 

 

8. Seluruh keluarga besar Simbolon yang telah memberikan semangat 

hingga terselesaikannya tugas akhir ini. 

 

9. Keponakan saya Dessy N dan Rosalina S yang caplin, yang selalu 

memberikan keceriaan diwaktu saya lemah dan Anggita A.S yang 

selalu memberikan semangat dan motivasi. 

 

10. Serta kawan-kawan IT angkatan 2008 (PasTem). Dan kawan-kawan 

Gereja yang selalu memberikan semangat. 

 

11. Terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih 

jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang 

dimiliki. oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

sekiranya dapat membangun demi kesempurnaanya tugas akhir ini. 

 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam 

penyusunan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat dan 

berguna para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. amin. 



 


