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KATA PENGANTAR 

Ucapan rasa syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Mengukur Tingkat 

Kesiapan Karyawan PT Dirgantara Indonesia Dalam Menggunakan Aplikasi SAP (System Application 

and Product in data processing)”. 

Adapun penulisan laporan ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program 

Strata 1, di Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan. 

Penulis menyadari laporan ini dapat terwujud berkat bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Maka pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala 

bantuan yang penulis terima baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan ini kepada : 

1. Kepada kedua orang tua Bapak Sutabran dan Ibu Parini yang telah memberikan dukungan moril 

dan materil serta doa yang tiada henti-hentinya. Kepada kakakku Iin Mulyani dan adikku Akbar 

Sutriono serta Indah Retnowati yang selalu memberi motivasi untuk segera menyelesaikan 

pendidikannya.  

2. Kepada Pembimbing Utama Tugas Akhir Bapak Ir. R.Djunaedy Sakam, M.T dan Pembimbing 

Pendamping Bapak Iwan Kurniawan S.T dan Ibu Rita Rijayanti, S.T. 

3. Kepada Pembimbing Lapangan Bapak Muhammad Ridlo Akbar dan Bapak/Ibu Karyawan PT 

Dirgantara Indonesia yang bersedia menjadi responden yang baik pada Tugas Akhir ini. 

4. Seluruh civitas akademik Teknik Informatika di UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG, yang 

telah memberikan bekal ilmu selama penulis menimba ilmu. 

5. Kepada teman-teman seperjuangan Universitas Pasundan Bandung yang tidak bisa semua penulis 

sebutkan. 

6. Kepada teman-teman angkatan 24C yang terus memberikan motivasi dari awal kuliah sampai 

akhir pengerjaan Tugas Akhir ini terselesaikan. 

Tiada gading yang tak retak, tiada gelombang tanpa ombak, segala kesalahan merupakan 

kelemahan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, penulis harapkan kritik dan saran dari semua 

pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi 

perkembangan ilmu Teknologi dimasa yang akan datang. 
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