
 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

  Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha 

menguasai segala kekuasaan dan pemilik segala ilmu. Berkat rahmat dan hidayah-

Nya Alhamdullilahirabbil’alamin Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data di Panti Asuhan “Tambatan Hati” 

Berbasis Web. 

  Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada 

Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas 

Komputer Indonesia Bandung. 

 Dalam penulisan ini, Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini 

masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap skripsi 

ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 

 Penulis tidak dapat melupakan bantuan yang diperoleh dari semua pihak 

yang telah membantu sehingga terwujudnya skripsi ini. Pada kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:  

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

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, MT. Selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto.,MBA. Selaku Dekan Teknik dan Ilmu 

Komputer, Universitas Komputer Indonesia. 

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

Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia. 



 

5. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si, M.Si. Selaku Dosen Wali yang 

telah memberikan motivasi bagi penulis. 

6. Julian Chandra Wibawa, S.Kom., M.Kom. Selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak membantu memberikan saran dan motivasinya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Rani Puspita Dhaniawaty, S.Kom., M.Kom dan Rauf Fauzan, S.Kom. 

M.Kom. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan 

selama penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Prodi Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Universitas Komputer 

Indonesia.  

9. Ny. Suamah Irawati dan Itjeu Sri Sulmanawati selaku pengurus Panti 

Asuhan “Tambatan Hati”, yang telah memberikan kesempatan kepada 

Penulis untuk melakukan penelitian di Panti Asuhan “Tambatan Hati”. 

10. Mami, Papi, AdeRay dan keluarga tercinta yang tanpa batas memberikan 

kasih sayang, doa dan dukungan yang dengan sabar terus mendampingi 

dalam keadaan apapun dan segala hal yang tidak dapat disebutkan satu - 

persatu oleh Penulis, dimana semua kebaikan itu tidak cukup jika digantikan 

dan dibalas oleh apapun. 

11. Raghniya Rahayu, Mia Hermiyah, IS-4 2017, IS-6 2016, HIMA SI dan 

seluruh teman-teman yang selalu ada dalam keadaan suka dan duka. Terima 

kasih atas canda tawa dan waktu yang kalian berikan sehingga masa-masa 

perkuliahan ini menyisakan banyak kenangan, terimakasih. 

 Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan usulan penelitian yang Penulis susun ini 

dapat memberikan manfaat bagi diri Penulis dan para pembaca pada umumnya. 

Terimakasih atas segala kebaikan yang telah kalian berikan dan semoga 

mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin yaa robbal a’lamin. 



 

Wassalamu’alaikum wr wb 

 

Bandung, 22 Maret 2020 
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