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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang 

mana telah memberikan beribu-ribu rahmat dan hidayah nya yang tak habis-habis. 

Oleh karena itu peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sekaligus 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Geografis Untuk 

Pemetaan Lokasi Optical Distribution Point (ODP) Berbasis Web Pada PT 

Radmila Pratama Multireka”. 

 Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang bahkan 

peneliti sendiri tidak sadar. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

Universitas Komputer Indonesia.  

 Mengingat dalam penyusunannya, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan 

skripsi ini jika tidak ada bantuan yang banyak macamnya. Mulai dari dorongan 

moral hingga bimbingan dalam mempelajari materi-materi yang digunakan pada 

penelitian ini. Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang 

senantiasa memberikan kesempatan menyelesaikan skripsi ini, peneliti ucapkan 

terima kasih kepada yang terhormat:  

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. Selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia;  

2. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer;  

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

Informasi Universitas Komputer Indonesia sekaligus Wali Dosen;  

4. Bapak Rangga Sidik, S.Kom., M.Kom., M.Eng., selaku Dosen pembimbing 

yang telah membimbing saya bahkan dari sebelum penyusunan skripsi ini 

dimulai;  

5. Bapak M. Rajab Fachrizal, S.Kom, M.Kom., selaku penguji yang telah 

memberikan koreksian dalam penyusunan skripsi ini sekaligus masukkan 

yang bermanfaat untuk penelitian ini;  
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6. Bapak Yasmi Afrizal, S.Kom., M.Kom., selaku Penguji yang juga telah 

memberikan koreksian dalam penyusunan skripsi ini sekaligus masukkan 

yang bermanfaat untuk penelitian ini;  

7. Ibu dan Bapak Dosen di Program Studi Sistem Informasi, FTIK, UNIKOM 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat sehingga 

berguna untuk penyusunan skripsi ini; 

8. Bapak Yoestiana, S.T., selaku Pimpinan PT Radmila Pratama Multireka 

yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian;  

9. Keluarga yang selalu menyemangati agar selalu bersemangat kuliah 

sekaligus selalu memberikan dukungan dalam segala bentuk hingga sampai 

sekarang ini;  

10. Dan Semua pihak lainnya yang telah membantu peneliti menyelesaikan 

penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan kalian 

sangat bermanfaat untuk peneliti.  

 Peneliti yakin, penelitian yang dilakukan peneliti ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun peneliti berharap penelitian 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan juga kepada pihak-pihak terkait yang 

memperbolehkan peneliti melakukan penelitian ditempatnya serta untuk seluruh 

pembaca penelitian ini pada umumnya. Semoga Allah SWT tetap selalu 

meimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-nya kepada kita semua. Aamin Ya 

Robbal ‘Alamin. Akhir kata, 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb..  

Bandung, 31 Agustus 2020 
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