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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, 

serta kekuatan yang telah diberikan Allah Subhanahuwata’ala sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan 

suri tauladan Rasulullah Shallallahu‘alaihiwasallam beserta keluarga dan sahabat 

beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini 

dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di penjuru dunia. 

Adapun tugas akhir yang berjudul "Pembentukan Aplikasi Rekomendasi 

Pembentukan Usaha Skala Mikro dan Kecil Di Kota Bandung Berbasis Android" 

ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

pada Program Teknik Informatika Fakultas Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan 

ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT karena dengan izin-Nya lah tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

2. Mamah sebagai pemberi semangat yang luar biasa, dan Papah sebagai pemberi 

motivasi terbaik yang pernah ada dalam kehidupan penulis. Mereka merupakan 

orang tua terhebat, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, 

dan kasih sayang serta do’a yang tentu takkan bisa penulis balas. 

3. Adik saya, dan kakak selaku pemberi semangat untuk penulisan skripsi ini 

4. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom, M.T selaku pembimbing atas segala ilmu, 

motivasi, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji I yang telah 

memberikan masukan dan arahan selama perbaikan perangkat lunak ini. 

6. Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji II yang telah 

membimbing dalam perbaikan penelitian skripsi ini. 

7. Bapak  Ir Taryana, M.Kom, selaku dosen wali IF-2 angkatan 2015. 
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8. Nisha Abriyani Nasran yang telah banyak meluangkan waktunya untuk 

menemani penulis mengerjakan skripsi ini. 

9. Teman-teman Lambe yang selalu menemani dan mendo’akan, tak lupa (teman 

seperjuangan) yaitu Afdhalul Ihsan dan Andri Hadi Wijaya atas saran dan waktu 

yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini, teman-teman PAO selaku 

pemberi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.  

10. Bianda Maissie yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis 

mengerjakan skripsi ini. 

11. Teman-teman satu bimbingan saya (resy,anjas,mukhlis,sandi,eriko,eka) yang 

telah sama-sama saling membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini. 

12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas akhir 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 

saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan ke arah 

yang lebih baik. 

 

 Bandung, Agustus 2019 
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