
iii 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala 

limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi yang berjudul “Sistem Informasi 

Penyewaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur yang Berbasis Web” 

dengan baik dan lancar. Semoga penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah 

satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembacanya. 

Penyusunan penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan pada 

Program Studi Sistem Informasi Jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Tekni dan Ilmu 

Komputer. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti dibantu oleh banyak pihak 

khususnya pembimbing yaitu Prof. Dr. Hj. Umi Narimawati, Dra, SE., M.Si., selaku 

dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan saran, motivasi, arahan 

dan bimbingan pada proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, peneliti 

mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang sudah 

membantu, mendukung dan memberikan saran sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Pihak-pihak terkait tersebut diantaranya adalah 

sebagai berikut :  

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

Soeryanto Soegoto, M.T., 

2. Pimpinan BPKLN Kemendikbud yang telah memberikan support Beasiswa 

Unggulan dalam penyelesaian studi penulis di UNIKOM., 
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3. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. 

Herman Soegoto, MBA., 

4. Direktur OIA dan Beasiswa Unggulan, Bapak Dr. Inta Budi Setia Nusa., 

SE., M.Ak. 

5. Ketua Program Studi Sistem Informasi, Ibu Dr. Marliana Budhiningtias 

Winanti, S.Si., M.Si. 

6. Bapak Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., M.Kom selaku penguji sekaligus 

dosen wali kelas IS-2 yang telah memberikan bimbingan dan arahan. 

7. Bapak Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom selaku penguji yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan. 

8. Kepada seluruh dosen beserta staf dan karyawan jurusan Sistem Informasi 

peneliti ucapkan terima kasih atas ilmu, bimbingan dan bantuannya. 

9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur, yang telah 

memberikan izin untuk menjadi objek penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan penelitian skripsi ini. 

10. Bapak Ilfan Suryawan, ST. ME selaku Sekretaris Dinas Dispora yang sudah 

membantu dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian. 

11. Kepada Orang Tua yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan 

dukungan, semangat dan doa yang tidak terhenti untuk terus menyelesaikan 

penelitian ini. 

12. Kepada Bang Diki Purnama Saputra, S.ST., M.T yang selalu memberikan 

masukan, semangat dan dorongan untuk terus bisa menyelesaikan penelitian 

skripsi ini. 
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13. Seluruh sahabat dan juga teman-teman seangkatan 2017 dan kelas IS-2 yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan moril dan 

materialnya semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT. 

Pada penelitian ini peneliti mengaku masih banyak kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan. Oleh kerena itu saya harapkan kepada pembaca untuk bisa 

memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan 

penelitian skripsi ini.  

 

Bandung,  Agustus 2021 

 

 

Fernandes Darmawangsa 
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