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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Aplikasi 

Pemesanan Jasa Tukang Menggunakan Teknologi Webhook dan Google Event 

Calendar. Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat terwujud tanpa mendapat 

dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT Yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, ilmu, kesabaran, 

petunjuk serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

2. Kedua orang tua, Ibu Euis dan Bapak Agus Mulyana yang selalu memberikan 

doa, semangat, dukungan, motivasi, dan ide kepada penulis selama proses 

pengerjaan tugas akhir. 

3. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom.,M.T. sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimbing, memberi masukkan, dan mengarahkan selama pengerjaan tugas 

akhir. 

4. Bapak Ir. Taryana Suryana, M.Kom. sebagai dosen penguji 2 yang telah 

membimbing dan memberikan masukan selama perbaikan penelitian tugas 

akhir. 

5. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom. Selaku wali dosen IF-8 angkatan 2014 yang 

memberikan pengarahan dam membimbing penulis selama menimba ilmu di 

Universitas Komputer Indonesia. 

6. Seluruh dosen dan Staf jurusan Teknik Informatika UNIKOM. 

7. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, 

MBA. 

8. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, masukan kepada 

penulis. 

9. Kepada teman-teman seperjuangan (Yogi Sugiarto, Raden Hasbie Finno H, 

Nana Rudiana, Arief Rachman, Hafif Imammuddyn, Fajar Noviyandi, Doni 

Bayu Akbar, Arul Muhammad Tauriq, Fahrul Mashabi, Dewi Rahmawati, 
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Gufron, Sintia Dewi P, Salman Alfarizi, Muhammad Yusuf, Faisal Maulana, 

Aneu Octaviani, M Insan Kamil, Sidqia dll) yang  memberikan masukan, 

motivasi dan saling bertukar pikiran satu sama lain dalam proses pengerjaan 

tugas akhir. 

10. Kepada Risma Irwanie yang selalu memberikan motivasi serta dukungan moril 

selama proses pengerjaan tugas akhir. 

11. Teman-teman kelas IF-8 tahun 2014 yang selalu saling memberikan semangat 

dan mendukung selama berkuliah.  

12. Seluruh pihak yang telah terlibat dan ikut membantu dalam penyelesaian tugas 

akhir secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu. 

 Penulis sangat menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir 

ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan 

kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan ke arah yang lebih 

bermanfaat dan lebih baik lagi. 

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb. 

 

 

     Bandung, 31 Agustus  2019 

 

 

            Penulis 

 


