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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrahmannirrahim 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat Allah SWT, atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

yang berjudul “ Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan 

Administrasi Dana APBD Pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dengan Metodologi Berorientasi Objek “. 

 Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi 

salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) jurusan Sistem 

Informasi pada STMIK ATMA LUHUR. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Karena 

itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. 

 Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa tugas akhir ini takkan 

terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan Karunia-Nya, Rahmat-Nya, Nikmat-Nya 

serta kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun dan 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. 

3. Kedua orang tua, saudara, dan keluarga besar penulis  yang telah mendukung 

penulis baik spirit maupun materi. 

4. Suami dan Anak penulis yang selalu memberikan spirit maupun doanya untuk 

terus menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Bapak Agus Afandi, ST.,MT Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina 

Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang 

juga telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga dalam tugas akhir dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

6. Bapak Dr. Djaetun HS yang telah mendirikan Yayasan Atma Luhur. 
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7. Bapak Okkita Rizan, M.Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi. 

8. Bapak Bambang Adiwinoto, M.Kom selaku dosen pembimbing, yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran, terima 

kasih atas bimbingan, dukungan dan nasehatnya serta telah meluangkan 

waktunya sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. 

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan moral untuk terus 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Seluruh Dosen pengajar dan Karyawan STIMIK ATMA LUHUR yang telah 

memberikan ilmunya selama penulis mengikuti pendidikan di STIMIK 

ATMA LUHUR. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia serta Rahmat-Nya atas segala 

bantuan yang telah diberikan. Amin. 

Penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih 

terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang 

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi mencapai hasil yang lebih 

baik. Semoga usaha penulis ini mendapatkan Ridho-Nya serta dapat bermanfaat 

bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa/i di STIMIK ATMA LUHUR. 

Amin. 
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