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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobil’alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan 

kenikmatan dan kemudahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya kelak di akhir 

zaman.  

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Teknik (S-1) di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran”, Yogyakarta.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitan tugas akhir ini tidak akan 

terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. 

Dengan penuh kerendahan hati, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang berpengaruh dalam terselesaikannya 

penulisan tugas akhir, antara lain : 

1. Bapak Bambang Yuwono, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Yogyakarta. 

2. Ibu Yuli Fauziah , S.T., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir dan Dosen Wali 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Yogyakarta. 

3. Bapak Herry Sofyan, ST,. M.Kom., selaku dosen pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan bantuannya selama saya melaksanakan tugas akhir. 

4. Bapak Heru Cahya Rustamaji, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan bimbingan dan bantuannya selama saya melaksanakan tugas akhir. 
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5. Seluruh dosen di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, atas bimbingan dan 

ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis. 

6. Para staf tata usaha, laboratorium, perpustakaan dan petugas-petugas di Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta atas 

bantuan-bantuan yang telah diberikan.  

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi 

Industri, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta. 

8. Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sepenuhnya sempurna, untuk itu 

kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati, 

demi kesempurnaannya di masa yang akan datang. 

Harapan penulis semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca dan mohon 

maaf apabila dalam tugas akhir ini terdapat kesalahan maupun kata-kata yang kurang 

berkenan di hati pembaca.  
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