
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat  Allah SWT, yang telah

memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, shalawat

beriring  salam  senantiasa  selalu  dilimpahkan  kepada  nabi  besar  junjungan  alam

Muhammad SAW. Sebagai bentuk syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul  “SISTEM  INFORMASI  PENYEWAAN  MOBIL  BERBASIS  WEB

PADA KING VOYAGE”.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna,  baik  dalam  isi  maupun  penyajiannya  dikarenakan  keterbatasan

kemampuan  serta  pengetahuan  penulis.  Penulis  sangat  mengharapkan  kritik  dan

sarannya untuk dapat menyempurnakan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit dorongan semangat baik material

ataupun  spiritual  dari  banyak  pihak.  Oleh  karena  itu  tidak  lupa  penulis  ucapkan

banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Yang  terhormat  Prof.Dr.Ir.Eddy  Suryanto  Soegoto,  M.Sc.  selaku  Rektor

Universitas Komputer Indonesia.

2. Yang terhormat Dr.Ir.Herman S.Soegoto selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu

Komputer Unversitas Komputer Indonesia.

3. Yang terhormat  Dr.Marliana Budhiningtyas  Winanti,  S.Si.,M.Si.  selaku Ketua

Prodi Program Studi Sistem Informasi.  

4. Yang  terhormat  Wahyuni,  S.Si.,  MT.  selaku  Dosen  Wali  yang  sudah

membimbing kelas IS-2 2016.

5. Yang terhormat Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom.. selaku Dosen Pembimbing

yang telah memberikan masukan, pengarahan beserta motivasi dalam pengerjaan

skripsi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil yang

baik.



6. Seluruh  dosen  pengajar  yang  telah  memberikan  pelajaran  dan  ilmu  yang

bermanfaat bagi penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dan diajarkan bisa

bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.

7. Yang terhormat Rizal Abdurohim, sebagai Direktur di King Voyage yang telah

mengizinkan melakukan penelitian.

8. Terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk kedua orang tercinta yang

tiada henti memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan.

9. Seluruh anggota  keluarga  besar  dan  teman-teman  tercinta  atas  motivasi,  doa,

semangat dan dukungan selama ini.

10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu terima kasih atas dorongan, doa, serta motivasi yang sangat berharga bagi

penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, nikmat dan karunianya.

kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi, simpati, dan

kerjasama  penulis  dalam  menyelesaikan  skripsi  ini. Semoga  skripsi  ini  dapat

memberikan  manfaat  bagi  penulis  khususnya  dan  para  pembaca  pada  umumnya.

Amin Yaa Robbal ‘alamin.
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