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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI PENYEWAAN MOBIL 

ONLINE BERBASIS WEB PADA NOVARIZK RENTAL MOBIL 

BANDUNG”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat penilaian Skripsi Program 

Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Dalam penyusunan 

tugas akhir ini, penulis memperoleh saran dan bantuan dari berbagai pihak, baik 

memberikan dorongan dan semangat baik material ataupun spiritual. Maka dalam 

kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada yang terhormat dan tercinta :  

1. Yang terhormat Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

2. Yang terhormat Dr. Ir. Herman S.Soegoto.,MBA selaku Dekan Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer. 

3. Yang terhormat Dr. Marliana B. Winanti.S.Si.,M.Si. selaku Ketua 

Program Studi Sistem Informasi dan selaku dosen wali. 

4. Yang terhormat Bella hardiyana S.Kom, M.Kom selaku dosen 

pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan memberikan 

saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

5. Yang terhormat Mia Fitriawati S.Kom., M.Kom 

6. Yang terhormat Deasy Permatasari S.Si., M.T 

7. Yang terhormat Bapak Anang Suhendi Yusuf yang telah membimbing 

selama peneliti berada di lingkungan Novarizk Rental mobil. 

8. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk mamah tercinta 

dan kakak tercinta yang tiada henti memberikan kasih sayang, do’a, 

semangat dan dukungan selama ini. 

9. Terimakasih Kepada saudara saya Firda Yustika yang selama 

pembuatan skripsi ini selalu mendukung dan mengsupport saya. 
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10. Terimakasih kepada teman-teman Kelas rusuh yang sudah membantu 

dalam proses pembuatan skripsi ini serta semangat dan do’a. 

11. Terimakasih kepada teman kosan yang sudah motivasi, do’a serta 

semangat dan dukungan selama ini 

12. Terimakasih seluruh teman-teman SI-8 2014 atas motivasi, do’a, 

semangat, dan dukungannya selama ini. 

 

Mudah-mudahan segala bantuan, motivasi, simpati, dan kerjasama semua 

pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa 

penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik yang 

membangun dari pembaca sangat saya harapkan. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT, Amin dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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