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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PENGETAHUAN DI BALAI 

PENDIDIKAN DAN LATIHAN GEOSPASIAL BADAN INFORMASI 

GEOSPASIAL”. 

 

Penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa mendapat bantuan 

dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan 

karunia-Nya. 

2. Orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa serta semangat 

yang tiada henti demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan 

skripsi ini. 

3. Kepada Seluruh Anggota Keluarga Saya yang selalu mendoakan 

kelancaran saya dalam menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.  

4. Kepada Ibu Tati Harihayati S.T ., M.T. Selaku dosen wali yang telah 

banyak membantu memberikan arahan, kritik, serta saran disetiap masa 

konseling. Juga tidak akan lupa bagaimana jasa Ibu Tati membantu saya 

dulu saat mengurus pendaftaran skripsi saya sehingga akhirnya saat ini 

saya dapat berada pada tahap ini. 

5. Kepada Bapak Irfan Maliki, S.T., M.T Selaku Dosen Pembimbing saya 

yang tak henti hentinya memberikan dukungan serta bimbingan kepada 

saya, juga selalu memerikan kritik dan masukan yang bermanfaat  

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik 

6. Kepada Bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan serta memberikan 

ilmu yang bermanfaat bagi penulis sesuai dengan bidang keilmuan di 

program studi Teknik Informatika. 
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7. Kepada teman-teman seperjuangan yang satu bimbingan dengan saya 

karena telah saling membantu serta selalu berbagi ilmu yang saya tidak 

ketahui. 

8. Kepada Teman – Teman saya di Server Discord MOPD UNIKOM  telah 

menemani dan mengisi hari hari saya sejak pertama masuk kuliah sampai 

sekarang.  

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, 

walaupun demikian penulis menyadari bahwa skripsi akhir ini masih memiliki 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima 

segala masukan, saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan di masa 

mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna khusunya bagi 

penulis dan untuk seluruh pihak yang membutuhkan pada umumnya 

 

 

 


