
KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum wr. Wb,  

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANCANGAN 

SISTEM PEMBERITAHUAN KEBERADAAN LAJUR PERON RUTE KERETA 

API BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN QR CODE”  

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika, 

Universitas Komputer Indonesia. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan, bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

2. Ibu dan Ayah kedua orang tua saya, yang tidak lupa selalu mendoakan saya, 

memberikan saya motivasi, dan kasih sayang mereka. 

3. Bapak Didit Andri Jatmiko selaku dosen pembimbing, saya ucapkan banyak terima 

kasih telah banyak meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan, saran dan nasehat 

selama penyusunan skripsi. 

4. Ibu Ednawati Rainarli, dan ibu Anna Darra selaku dosen wali IF-8 angkatan 2016, 

terima kasih karena telah membantu saya selama beberapa semester ini, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

5. Pihak PPID PT KAI, penulis ucapkan terima kasih, karena telah memberikan informasi 

untuk melakukan penelitian dan membantu penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik 



6. Teman-teman di Jurusan Teknik Informatika Angkatan 2016 khususnya pada kelas IF-

8, terima kasih atas doa, bantuan, dan kerja keras kita selama ini belajar bersama 

dikelas. 

7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, mohon 

maaf karena tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Didalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin walaupun 

demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Masukan atau saran 

yang ditujukan untuk penyempurnaan skripsi ini akan diterima oleh penulis dengan senang 

hati.   

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan pembaca pada umumnya.  

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

          Bandung, Juli 2020 

 

 

                    Penulis 


