
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih 

dan penyayang, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat 

menyelesaikan Penelitian yang berjudul “E-Siskamling di Perumahan POJ 

(Perum Otorita Jatiluhur) Purwakarta”. 

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari matakuliah skripsi yang 

terdapat pada kurikulum Universitas komputer Indonesia yang wajib dilaksanakan 

oleh semua mahasiswa Universitas komputer Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini masih jauh dari sempurna 

mengingat terbatasnya kemampuan serta ilmu yang diiliki oleh penulis masih 

kurang, karena kesulitan yang dialami, namun terdorong oleh kewajiban serta 

hasrat ingin menjadi anggota masyarakat yang maju, berilmu dan berguna maka 

pada akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dan oleh karena itu kritik dan saran 

sangat diharapkan bagi penyempurnaan Penelitian ini. 

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan banyak ucapan 

terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung atas terselesaikannya 

penelitian skripsi ini, karena tanpa pihak tersebut peneliti tidak akan mampu 

menyelesaikan kerja praktek ini sebaik dan semaksimal mungkin. Adapun peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. Eddy Suryono Soegoto, M.Sc selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia  

2. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia.  

3. Ibu Marliana Budhiningtyas Winanti, S.Si, M.Si selaku Ketua  Program  

Studi  Sistem Informasi. 
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4. Bapak Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Wali yang selalu 

mendukung mahasiswanya dalam kepentingan akademik.  

5. Ibu Annisa Paramitha Fadillah, S.Kom, M.Kom selaku Dosen 

pembimbing Penelitian yang telah membantu memberikan arahan dan 

masukan dalam menyelesaikan Penelitian ini. 

6. Bapak Andri Sihata S, S.Kom, M.Kom selaku Dosen penguji 1 dalam 

bseminar dan sidang Penelitian ini. 

7. Bapak M. Rajab Fachrizal S.Kom, M.Kom selaku Dosen penguji 2 

dalam seminar dan sidang Penelitian ini. 

8. Seluruh dosen  pengajar serta para staf Unikom yang  telah  memberikan  

ilmu  dan pelayanan kepada  penulis mudah-mudahan ilmu yang 

diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. 

9. Ibu Nita selaku Ketua RW 09 di Perumahan Perum Otorita Jatiluhur 

(POJ) Purwakarta yang telah membimbing dan memberikan arahan 

selama Penelitian ini.  

10. Keluarga besar H. Anda, terutama Bapak Dede Kosasih dan Ibu Siti 

Hasanah yang senantiasa memberikan support serta motivasi dan doa 

yang tak henti-henti dalam masa penulisan skripsi ini.  

11. Erlan Saefulloh, S.Kom dan Siti Rafika Amalia Dina, S.Kom selaku 

saudara sekaligus teman dekat yang telah banyak membantu 

memperbaiki penulisan dan memberikan referensi bagi penulis. 

12. Annisa Rachmah, Defranata, Devi Rahayu, Dwiki Zein Ramadhan, 

Fajar Dwi Setiawan, Zahra Cynthia Dewi, Nani Sri Humani, Carolina 

Rofika, Karim Amarullah Malik Akbar dan Alina Moira selaku teman 

terdekat yang selalu memberikan support serta motivasi dan doa bagi 

penulis. 

13. 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. 

Akhirnya mengingat kemampuan penulis yang dirasakan masih banyak 

kekurangan terutama dari ilmu yang tidak ada batasanya, maka apabila terdapat 
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kekurangan dalam penulisan Penelitian ini dapat kiranya dimaafkan. Semoga 

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat. Penulis berterimakasih sekali apabila 

para pembaca memberikan saran dan kritik sehingga Penelitian ini mudah-mudahan 

bisa memberikan nilai yang lebih, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi 

semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya 

kepada kita semua. Amin Hanya kepada ALLAH lah penulis bertawakal, semoga 

Allah memudahkan segala urusan perkuliahan kita dan menunjukan jalan yang 

lebih terbuka dan berpeluang memperoleh prestasi dan keridoan-Nya. Amin Ya 

Robbal A’lamin.                

 

 Bandung, 10 Juni 2018 

 

                   Penulis 

 


