
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Segala puji bagi Allah SWT., Pencipta dan Pemelihara alam semesta, 

shalawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga 

dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. 

Atas rahmat Allah SWT., akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir yang berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI 

POSYANDU DENGAN MEMANFAATKAN QR CODE”, meskipun proses 

belajar sesungguhnya tak akan pernah berhenti. Tugas Akhir ini sesungguhnya 

bukanlah sebuah kerja individual dan akan sulit terlaksana tanpa bantuan banyak 

pihak yang tak mungkin Penulis sebutkan satu persatu, namun dengan segala 

kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Yth. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Yth. Dr. Ir. Herman S., MBA., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer. 

3. Yth. Usep Mohamad Ishaq, Ph.D., selaku Ketua Program Studi Sistem 

Komputer. 

4. Yth. Hani Irmayanti, M. Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu serta memberikan saran terbaik dalam penulisan laporan 

skripsi ini. 

5. Terimakasih kepada Ayahanda Sunarya dan Ibunda Iis Komariah selaku 

orang tua tercinta beserta adik-adik saya yang selalu memberikan doa serta 

motivasi. 

6. Terimakasih kepada Gita Rizki Triana yang selalu menemani serta  

memberikan semangat kepada penulis selama melakukan penyusunan 

laporan skripsi ini. 



7. Terimakasih kepada dosen-dosen jurusan Sistem Komputer yang telah 

memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis. 

8. Serta seluruh saudara dan teman-teman yang telah banyak membantu dan 

menemani saya, khususnya SK-2 yang selama 4 tahun bersama dengan saya 

terimakasih, semoga semakin sukses untuk ke depannya. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih banyak kekurangannya, 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar bisa 

memperbaiki laporan ini. 

Akhirnya, Penulis berharap semoga penelitian ini menjadi sumbangsih yang 

bermanfaat bagi dunia sains dan teknologi di Indonesia, khususnya disiplin 

keilmuan yang Penulis dalami. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, 14 Januari 2020 

 

 

Arief Lukman 

 


