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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahNya yang berlimpah sehingga penulis dapat 
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pada program  Sarjana satu  pada jurusan  Sistem Infromasi Universitas Komputer 
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junjungan  kita, Nabi  Besar Muhammad  SAW, keluarga, sahabat serta umatnya. 
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5. Bapak Acep Willia dan Ibu Yanti Ra., S.Sos selaku orang tua tercinta 

serta adik saya yang telah memberikan motivasi dan doanya  
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6. Bapak   Hadi  selaku   Direktur   perusahaan   CV. Next Chapter yang 

telah mengizinkan saya melakukan penelitian. 

7. Terimakasih kepada Eka Fahma  yang telah memberikan semangat 

penulis dalam melakukan penyusunan laporan skripsi ini. 

8. Terimakasih kepada teman-teman kost dago hegar yang selalu 

memberikan dorongan kepada saya. 

9. Seluruh saudara dan teman-teman yang telah banyak membantu dan 

menemani saya, khususnya SI-03 terimakasih, Semoga semakin sukses 

kedepannya. 

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangannya, 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki 

laporan ini. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya, dan umumnya dari 

rekan-rekan mahasiswa UNIKOM, kampus UNIKOM, ataupun masyarakat pada 

umumnya. 
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