
iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya yang telah dilimpahkan, Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

junjunan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya sampai 

pada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Pembangunan Aplikasi E-Pet Solution 

Berbasis Android” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan. 

Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk program 

strata I, program studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

Universitas Komputer Indonesia. 

Melalui kata pengantar ini, disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung ataupun tidak 

langsung dalam meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga penelitian ini dapat 

terselesaikan. Berikut pihak-pihak yang telibat dalam penelitian ini. 

1. Orang tua yang telah mendukung dan selalu mendoakan untuk kelancaran 

dalam penelitian ini. 

2. Bapak  Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang 

telah mengarahkan, memberikan masukan, dan membantu baik dalam proses 

bimbingan, seminar ataupun sidang dalam penelitian ini. 

3. Bapak Erick Wijaya S.Kom., M.T. selaku reviewer yang telah memberikan 

masukan untuk perbaikan pada penelitian ini. 

4. Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom selaku wali dosen yang telah 

membantu dan membimbing dari sejak semester awal sampai semester akhir 

5. Hasna Hanifah yang selama ini sudah banyak membantu selama kegiatan 

penelitian berlangsung di sela-sela kesibukannya dan selalu memberikan 

dukungan. Semoga kebaikanmu di balas oleh Allah SWT. 

http://if.unikom.ac.id/web/detail-staf.php?id_staf=40
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6. Keluarga IF-2 Angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan kepada 

penulis. 

7. Teman-teman kosan yang membantu memberikan masukan terhadap penulis. 

8. Beserta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dukungannya. 

 

Mohon maaf apabila untuk segala kekurangan yang ada dalam penelitian ini, 

baik di dalam isi, maupun dalam pengetikan, karena penelitian ini masih jauh dari 

kata sempurna. Akhir kata, semoga penelitian ini bisa berguna bagi mahasiswa atau 

pihak lain yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai rekomendasi wisata. 

 

 

 Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Bandung, 1 Maret 2019 
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