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Assalamu’alaikumWr. Wb 

 Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah memberikan penulis 

kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini berjudul “SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN PADA KANTOR CV 

GRAHA HONDA”.Yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Ahli Madya di Universitas Dharmawangsa. 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat bantuan, 

masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Terima Kasih buat Orang tua saya dan kakak abang saya yang selalu 

menjadi semangat dalam hidup penulis dan selama ini senantiasa 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus serta doa maupun 

dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun Tugas 

Akhir ini untuk mendapatkan gelar Ahli Madya nantinya. 

2. Bapak Dr. Kusbianto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

3. Bapak Prof. Dr. Suwandi Lubis, MS selaku Dekan Fakultas Teknik & 

Ilmu Komputer. 

4. Bapak Zulham, S.Kom, M.Kom selaku ketua prodi D3 Sistem Informasi. 
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5. Bapak Ananda Hadi Elyas, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing 1 

yang telah banyak meluangkan waktu untuk terselesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak J. Prayoga, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 

menyediakan waktu dalam membimbing dan memberikan saran dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

7. Dosen-dosen Staf pengajar Universitas Dharmawangsa Medan. 

8. Bapak pimpinan beserta Staf di CV Graha Honda yang dengan senang hati 

telah memberikan bantuan keterangan dalam pengumpulan data. 

9. Kepada teman-temanku jurusan Sistem Informasi seperjuangan yang tak 

dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan 

dukungan kepada penulis dan menjadi teman yang baik bagi penulis. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah 

SWT senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita 

semua. Semoga seluruh bantuan dan budi yang telah diberikan kepada penulis 

akan senantiasa  mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Amin Yaa Rabbal’Alamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

      Medan,    Desember 2019 

      Penulis 

 

 

MARA HAMZAINI RIDWAN SIREGAR 

ii 

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA




