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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir berjudul “Penentuan 

Wilayah Penyaluran Bantuan Sosial Di Kota Bandung Dengan Pendekatan Sistem 

Informasi Geografis” dapat diselesaikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan 

yang penulis miliki. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku 

umatnya, Aamiin. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh 

pendidikan Strata Satu di Universitas Komputer Indonesia.  

 Dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh penulis bahwa tugas akhir ini 

masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dikesempatan ini, penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah 

memberikan dorongan semangat, bimbingan dan dorongan dari pihak-pihak yang telah 

membantu sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala keterbatasan 

yang ada. Oleh karena itu, rasa hormat dan termakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua yang membantu penulis sampaikan : 

1. Kedua orang tua tercinta Ibu Siti Ruqoiyyah dan ayahanda Noor Chayyi yang 

tidak pernah lupa mendo’akan dan memberi semangat yang tak henti-henti untuk 

penulis menjadikan kekuatan dan optimis yang tinggi untuk penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  

2. Riani Lubis, S.T., M.T. selaku pembimbing penulis yang memberikan arahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Utami Dewi W, S.Kom., M.Kom. selaku penguji I dan Fakhrian Fadlia 

Adiwijaya. M.Kom. selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritik 

sehingga penulis dapat memperbaiki tugas akhir ini. 

4. Annatsa Rahayu, selaku rekan yang selalu mendoakan dan memberi semangat 

kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini . 

5. Anggota grup modal nikah yang memberikan semangat dan mendoakan penulis 

supaya segera menyelesaikan tugas akhir ini. 
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6. Bapak Drs. H. Zain Iskandar, M.Si. dan Bapak Judin Ijaludin, S.Sos. yang telah 

mempermudah izin penelitian serta menjadi narasumber di Dinsosnangkis Kota 

Bandung 

7. Seluruh pihak keluarga dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, 

terimakasih telah memberikan semangat serta do’a yang tulus dan ikhlas sehingga 

membantu penulis dalam memperlancar proses pembuatan akhir tugas ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga segala 

bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, 

Aamiin dan semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya 

dan penulis pada khususnya.  

 

Bandung, 13 Maret 2021 
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