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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

 Dengan memanjatkan puja dan puji syukur pada Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat, karunianya serta inayah-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dengan segala usaha dan 

do’a dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan 

Dokter Hewan Pada Zoom Pet Care Bandung Berbasis WEB” tepat pada waktunya. 

 Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi di 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 yang terhormat: 

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia; 

2. Dr. Ir. Herman S. Soegoto., MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Komputer Indoneia; 

3. Marliana Budhiningtias W. S.Si, M.Si,. selaku ketua Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Komputer Indonesia; 

4. Lusi Melian, S.Si., MT. selaku dosen wali, dan selaku pembimbing; 

5. Agus Nursikuwagus, ST.,MT.,MM.,MOS.,MTA dan Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., 

M.Kom selaku dosen penguji; 

6. Drh.Prananda Eka Rifki selaku Dokter Hewan Di Zoom Pet Care ; 

7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis, mudah-mudahan 

ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan; 

8. Ibunda dan ayahanda yang tanpa batas memberikan kasih sayang sera doa kepada 

penulis. “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan cintai mereka, 

sebagaimana mereka telah mencintai sewaktu aku masih kecil hingga saat ini”; 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu 

terima kasih atas dorongan, do’a serta motivasi yang sangat berharga bagi penulis. 



10. Trimakasih kepada Rahman Ardi Septiyan, Asep Sumitra, Suci Pratiwi Munggaran, 

Asta Tri Fauzi, Nova Silvi Hidayat, dan Dewi Nuraini karna telah menjadi semangat 

selama ini. 

 Semoga semua bimbingan, dorongan, semangat, dan bantuan baik moral maupun 

material yang telah diberikan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin. 

 Akhirnya penulis berharap semoga apa yang telah penulis kembangkan pada Skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 
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