
 

iii 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan 

Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini guna 

memenuhi tugas penelitian Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi yang dapat 

selesai sesuai dengan yang diharapkan. Judul penelitian Skripsi ini adalah “Sistem 

Informasi Jasa Perbaikan Mobil Pada perusahaan Jaya Murah Service” Shalawat 

serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita 

selalu berpegang teguh kepada sunnahnya, Amiin. 

Pada kesempatan kali ini, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak – pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa 

adanya mereka penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan 

tepat waktu: 

1. Yth. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT selaku rektor Universitas 

Komputer Indonesia, 

2. Yth. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer, 

3. Yth. Dr. Marliana B. Winanti, S.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi, 

4. Yth. Rauf Fauzan, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Wali kelas IS-4 Angkatan 

2015 Juga selaku pembimbing penulis selama mengerjakan penulisan skripsi 

yang sudah berbaik hati dapat membimbing dan menerima setiap semangat dan 

keluh kesah hasil kerja penulis, 

5. Yth. Imelda, ST., MT. dan Novrini Hasti, S.Si., M.T Selaku dosen penguji. 

6. Yth. Yanto Somantri selaku pemilik Perusahaan Jaya Murah Service, 

7. Orang terdekat, keluarga dan sahabat – sahabat saya yang terus memberikan 

motivasi dan dukungan yang membangun selama penulisan, 



 

iv 

 

8. Serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

Penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang terkait, apabila selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Penulis 

menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini sehingga penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca dan semua pihak agar 

penulisan laporan selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap 

agar laporan ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca. 

  

       Bandung, 14 Januari 2020 

 

 

                    Penulis 

 


