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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

kasih karunia-Nya yang tak terbatas, penelitian yang berjudul “Pembangunan Aplikasi Pemesanan 

Tiket Online Antrian Penyeberangan Kapal Ferry Berbasis Website Di Kawasan Danau Toba 

(Studi Kasus: PT. Agrowisata Porlak Parna)” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang 

diharapkan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk program strata 

I, program studi Teknik Informatika di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia. Melalui kata pengantar ini, disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam meluangkan 

waktu dan pemikirannya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Berikut pihak-pihak yang 

telibat dalam penelitian ini: 

1. Tuhan Yesus Kristus yang atas pertolongan dan Kuasa-Nya telah memampukan penulis 

mengerjakan penelitian ini sehingga bisa terselesaikan. 

2. Kedua Orang tuaku tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. 

3. Adik-adikku Febriyanti Falentin Turnip, Sepnita Romauli Turnip, dan Crisman Panorangi 

Turnip yang mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan 

penelitian ini. 

4. Bapak Ir. Taryana Suryana, M.Kom. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali IF 

11/2015 yang telah mengarahkan, memberikan masukan, dan membantu baik dalam proses 

bimbingan, seminar ataupun sidang dalam penelitian ini. 

5. Bapak Irawan Afrianto, S.T.,M.T. dan Ibu Anna Dara Andriana, M.Kom. selaku dosen 

reviewer dan penguji yang telah memberikan masukan dan pendapat untuk perbaikan pada 

penelitian ini. 

6. Bapak Arjon Turnip, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku Komisaris Utama PT. Agrowisata Porlak 

Parna yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian 

sekaligus membimbing penulis di lapangan dalam mengerjakan penelitian.  

7. Teman-teman PMK UNIKOM yang telah menjadi keluarga penulis selama perkuliahan 

yang selalu mendukung dalam doa. 

8. Teman-teman naposo HKBP Bandung Riau Martadinata yang telah menjadi keluarga 

penulis dan selalu dalam doa tiap langkah mendukung selama perkuliahan. 
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9. Teman-teman Sion Ministry yang telah menjadi keluarga penulis selama di perkuliahan. 

10. Bapak Assoc. Prof.Dr. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

11. Bu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 

Universitas Komputer Indonesia. 

12. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan pengajaran sepanjang 

perkuliahan. 

13. Teman-teman mahasiswa IF-11 Angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan dan doa. 

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan 

dukungannya. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya dan 

membalas segala kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan 

Tugas Akhir ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 

Bandung, 11 Maret 2020 
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