
xi

SANWACANA

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat

dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta dapat

menuliskannya ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai

syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu Komputer Universitas

Lampung. Judul dari skripsi ini adalah “Pengembangan Sistem Informasi Job

Record dan Penilaian Kinerja Karyawan pada PT. Traktor Nusantara Bandar

Lampung”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun

berkat dukungan, bantuan, saran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak,

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, kakak, adik, tiara kasih dan saudara-saudara yang selalu

mendoakan, memberikan motivasi dan memberi dukungan baik secara

moril dan materil kepada penulis demi selesainya mengenyam pendidikan

di Universitas Lampung.

2. Ibu Astria Hijriani, S.Kom., M.Kom., selaku Pembimbing Utama yang

telah membimbing penulis dan memberikan kritik serta saran sehingga

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.



xii

3. Bapak Feby Eka Febriansya, S.T., M.T., selaku Pembimbing Kedua yang

telah membimbing penulis dan memberikan kritik serta saran sehingga

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Bapak Irwan Adi Pribadi M.Kom., selaku Pembahas yang telah

memberikan masukan-masukan yang bermanfaat dalam perbaikan skripsi

ini.

5. Ir. Machudor Yusman, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Jurusan Ilmu

Komputer Universitas Lampung.

6. Dwi Sakethi, S.Si, M.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer

Universitas Lampung.

7. Ibu Anita A. Md., selaku staf administrasi di Jurusan Ilmu Komputer yang

banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan proses administrasi

jurusan.

8. Seluruh pegawai dan staff PT. traktor Nusantara selaku tempat

pelaksanaan penelitian yang banyak membantu kelengkapan data selama

masa penlitian.

9. Ana selaku teman seperjuangan dan partner kerja selama proses

penyelesaian skripsi.

10. Teman teman seperjuangan Ilmu Komputer 2011 khususnya Dona Eria,

Aldona , Novita, Yunita, Orien, Ika, Dea, Faisal, Rizky Chandra, Azarico,

Indro, Hary serta adik dan kakak atas segala motivasi, inspirasi, masukkan,

keceriaan dan kebersamaan selama masa perkuliahan dan penyelesaian

skripsi.



xiii

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak
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