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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirahmanirrahim, puji serta syukur tiada hentinya kehadiran Allah Subhanahu 

Wa Ta’ála karena  atas limpahan nikmat dan kasih sayang-Nya sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ”Pembangunan Sistem Informasi Panti Asuhan 

Muhammadiyah Sukamiskin Bandung Berbasis Web Dengan Metode Prototype ” sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Teknik Informatika Strata Ⅰ Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia.  

 Penyusun menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan 

masih banyak kekurangan, namun tetap besar harapan agar penyusunan tugas akhir ini bisa 

bermanfaat bagi penyusun dan juga orang lain atau pembacanya. Atas bantuan banyak pihak 

tugas akhir ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu penyusun mengucapkan 

terima kasih banyak kepada:  

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ála karena telah diberi kelancaran selama pengerjaan 

tugas akhir ini.  

2. Kedua orang tua penyusun yaitu Almarhum Bapak Arfan Junaidi dan Ibu Entin 

yang selalu mendoakan yang terbaik, selalu memberi semangat, dan juga dukungan tanpa 

henti.  

3. Keluarga besar penyusun yang selalu memberikan doa dan dukungan.  

4. Bapak Eko Budi S, S.Kom., M.T selaku dosen pembimbing yang selalu dengan 

sabar membimbing dan mengarahkan penyusun agar bisa menyelesaikan tugas akhir, 

semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan berlipat. Amin.  

5. Ibu Sufaatin, S.T., M.Kom selaku wali dosen IF-8 angkatan 2014.  

6. Pihak Panti Asuhan Muhammadiyah Sukamiskin Bandung yang telah berkenan 

untuk menjadi tempat penelitian penyusun.  

7. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas IF-8 angkatan 2014 yang telah 

berkenan menjadi tempat diskusi penyusun.  
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8. Teman-teman seperjuangan bimbingan Bapak Eko budi setiawan yang telah 

senantiasa berbagi informasi satu sama lain dan juga memberi semangat.  

9. Pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu.  

10. Penyusun tidak bisa membelas kebaikan pihak-pihak terkait satu persatu. Akhir 

Kata semoga Allah membalas kebaikan pihak terkait dan harapan penyusun supaya 

laporan skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya  
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