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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Sistem Informasi Pelayanan Jasa Laundry Pada Kedai Laundry Berbasis 

Website”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada 

umatnya hingga akhir jaman, amin. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan jenjang strata satu 

Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas 

Komputer Indonesia. Penyusunan ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, 

bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu terutama kepada Ibu Wahyuni, S.Si, 

M.T. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu 

bimbingan, serta arahan yang berguna bagi skripsi ini. Penulis ingin pula 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto sebagai Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

2. Prof. Dr. Umi Narimawati, Dra, SE, M.Si sebagai Wakil Rektor I.  

3. Dr. Ir. Herman S., MBA sebagai Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. 

4. Dr. Marliana B. Winanti, S.Si, M.Si sebagai Ketua Prodi Sistem Informasi. 

5. Deasy Permatasari, S.Si., MT. Sebagai dosen wali yang telah membimbing 

mahasiswa konversi. 

6. Wahyuni, S.Si., M.T. sebagai dosen pembimbing. 

7. Tono Hartono, S.Si., MT. dan Wartika, S.Kom., M.T. selaku dosen penguji. 
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8. Deni Hermawan selaku Pemilik sekaligus Kepala Kedai Laundry. 

9. Seluruh Karyawan pada Kedai Laundry. 

10. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua dan Saudara serta seluruh keluarga, 

terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat mewujudkan 

harapannya dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatu terima kasih atas dorongan, doa, serta motivasi yang 

sangat berharga bagi penulis. 

Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi 

penolong kita di akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi 

ini masih banyak kekurangannya. Saran dan kritik yang membangun penulis 

harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis berharap semoga skripsi 

ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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