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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji dan syukur peneliti ucapkan atas ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang 

menguasai segala kekuasaan dan pemilik atas segala ilmu. Atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN TEKNOLOGI E-VOTING 

MENGGUNAKAN ARSITEKTUR RESTFUL API PADA HIMPUNAN 

MAHASISWA SISTEM INFORMASI DI UNIVERSITAS KOMPUTER 

INDONESIA” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan mendapatkan gelar 

Sarjana (S1) pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. 

Selama penyusunan skripsi, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan waktu, ilmu pengetahuan, 

kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki oleh peneliti. Namun berkat dari 

bantuan serta bimbingan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

tepat waktu. 

Dengan rasa syukur inilah, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah berkontribusi pada skripsi ini yang disampaikan kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. 

2. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Bapak Dr. Ir. Herman S.Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer. 

4. Ibu Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si, M.Si selaku Ketua Program 

Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia 

5. Ibu Wartika, S.Kom., M.T sebagai dosen wali kelas IS-1 angkatan 2015. 

6. Bapak  Andri Sahata S, S.Kom. M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan motivasi kepada peneliti. 
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7. Bapak Rauf Fauzan, S.Kom., M.Kom sebagai reviewer I yang telah 

memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis demi 

penyempurnaan skripsi dan program. 

8. Bapak Muhammad Rajab Fachrizal, S.Kom., M.Kom sebagai reviewer II 

yang telah memberikan masukan yang bermanfaat kepada penulis demi 

penyempurnaan skripsi dan program. 

9. Pihak Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, selaku pihak yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian serta atas 

kepercayaan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti selama melakukan 

penelitian. 

10. Wahyu Himawan Pratama dan Randa selaku pembimbing lapangan yang 

telah memberikan banyak masukan dan arahan. 

11. Keluarga terutama Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat, 

dukungan, motivasi, dan doa kepada penulis. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, terima kasih atas bantuan baik 

berupa doa, dukungan, motivasi yang dapat memberikan penulis kekuatan 

untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat 

memberikan manfaat kepada pribadi peneliti dan semua pihak yang membacanya. 

Amin yaa robbal a’lamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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