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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang  berjudul :  

“Perancangan Sistem Test Online Recruitment Karyawan Berbasis Web 

pada PT. Hero Supermarket, Tbk” 

Tujuan dari pembuatan Laporan Tugas Akhir ini merupakan sebagai 

salah satu syarat menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1), Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh banyak 

bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Bapak dan Ibunda tercinta, yang dengan tulus membesarkan, mendidik 

dan senantiasa memberikan semangat dan doa yang tiada henti-

hentinya untuk keberhasilan penulis. 

3. Kundang Karsono, S.Kom, M.Kom selaku pembimbing tugas akhir I 

pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. 

4. Riya Widayanti, S.Kom, MMSI selaku pembimbing tugas akhir II 

pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. 

5. Rachmad Hidayat, selaku Human Resources  Manager pada PT. Hero 

Supermarket, Tbk yang telah memberikan ijin penulis untuk 

melakukan riset dan juga seluruh staf yang telah bersedia meluangkan 

waktunya sebagai narasumber, memberikan arahan dan masukan yang 

sangat bermanfaat dalam proses penulisan laporan tugas akhir ini. 

6. Kakak atau Abang yang sudah memberikan semangat dan doa untuk 

menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi Universitas Esa 

Unggul terimakasih atas nasihat. 
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7. Merry Christiani Manullang yang sudah memberikan semangat, 

nasihat, bantuan dan doa atas penyelesaian proses penulisan laporan 

tugas akhir ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Esa Unggul terimakasih atas kebersamaannya. 

9. Keluarga Besar Pomsmania : Jhon Hendrik Siahaan, Teddy Jonathan 

Sitompul, Agung Prasasti, dll. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, tanpa 

mengurangi rasa hormat, terima kasih atas segala bantuan, masukan 

dan dorongannya. 

 

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun agar penulisan Tugas Akhir ini dapat lebih baik lagi.  

Akhir kata penulis berharap kerangka acuan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para pembaca pada umumnya 

dan pada penulis pada khususnya. 

 

 

 

Jakarta,      Agustus 2016  
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