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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan 

hidyah-Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga bisa 

menyelasaikan skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI PEMESANAN 

MENU KUDAPAN (SIMENUKU) BERBASIS WEBSITE DI WARUNG 

BAJET” sebagai syarat untuk menyelesaiakan Program Sarjana (S1) pada 

Program Sarjana Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Jurusan Sistem Informasi 

Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang 

penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan 

dan bantuan dari berbgai pihak baik secara moral maupu spiritual. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Komputer Indonesia, Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto 

Soegoto, M.T. 

2. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. 

Herman Soegoto, MBA. 

3. Ketua Program Studi Sistem Informasi dan Manajemen Informatika, Ibu 

Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si. yang juga selaku dosen 

wali kelas IS-1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan. 

4. Kepada Bapak Angga Friyanto, S.Kom., MT. selaku dosen pembimbing 

yang telah membimbing dan meluangkan waktu ditengah kesibukannya. 

5. Kepada Penguji 1 M. Rajab Fachrizal, S.Kom, M.Kom dan Penguji 2 

Novrini Hasti, S.Si., MT. 

6. Kemudian kepada Seluruh dosen beserta staf dan karyawan Program Studi 

Sistem Informasi penulis ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan dan 

bantuannya. 

7. Kepada orang tua yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan 

dukungan, semangat dan doa yang tidak berhenti untuk terus 

menyelesaikan penelitian ini. 
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8. Sahabat dan juga teman-teman yang selalu menyemangati dan mendoakan, 

penulis haturkan banyak-banyak terimakasih. 

9. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Terima kasih atas dukungan moril dan materilnya semoga kebaikannya 

dibalas oleh Allah SWT. 

Pada penelitian ini peneliti sadari masih jauh dari kesempurnaan, meski 

begitu peneliti sudah berusaha untuk menyelesaikannya sebaik mungkin dengan 

segala kemampuan. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti masih banyak 

kesalahan baik secara tidak sengaja maupun ketidaktahuan peneliti, maka 

penelitimengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanannya dalam 

membaca penelitian ini. Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih semoga 

penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua terutama bagi bangsa, agama dan 

negara tercinta kita Indonesia. 
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