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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur dipanjatkan bagi Allah Subhanahuwata’ala. Karena oleh 

rahmat, izin, kuasa serta kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Ikan Lele di Bumi Jaya 

Sagalaherang” dengan lancar dan baik. 

Penyusunan penelitian ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan pada 

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

Komputer. Dalam penyusunan tentunya peneliti banyak di bantu oleh banyak pihak 

untuk memenuhi kebutuhan data, kebutuhan spiritual serta kebutuhan materiel. 

Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan juga rasa hormat kepada 

seluruh pihak yang terlibat membantu, mendukung dan memberikan sumbangsih 

masukan dan arahan dalam proses penyusunan penelitian ini. Pihak yang terkait 

tersebut di antaranya : 

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 dan selaku Dosen wali Sistem Informasi dan 

Manajemen Informatika, Ibu Dr. Marliana Budhiningtias Winanta, S.Si, 

M.Si.  

4. Bapak Rangga Sidik, S.Kom., M.Kom., M.Eng, selaku dosen 

pembimbing yang telah membantu dan memberikan saran, motivasi dan 

bimbingan pada proses penyusunan penelitian ini. 

5. Seluruh civitas akademika Universitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan pengetahuan dan jasanya kepada penulis selama mengikuti 

perkuliahan. 

6. Bapak Riski Riyadi, selaku Pemilik Budidaya Bumi Jaya Sagalaherang. 
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7. Kepada orang tua dan saudara yang telah memberikan dukungan, 

semangat dan doa yang tidak hentinya untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

8. Ibu Rusti Hanindya Sari dr, Sp.M, bapak Made Indra  Widyanatha dr, 

Sp.M dan bapak Angga Fajriansyah dr, Sp,M yang mengontrol kesehatan 

peneliti dan memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan penelitian 

ini. 

9. Ginang, Jilly, dan Agung, selaku sahabat yang telah memberikan 

semangat, masukan, dorongan serta saran semoga kebaikannya dibalas 

oleh Allah SWT. 

10. Serta semua pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, 

yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung semoga kebaikannya dibalas oleh Allah 

SWT. 

Pada penelitian ini peneliti sadari masih jauh dari sempurna, meski begitu 

peneliti sudah berusaha untuk menyelesaikannya sebaik mungkin dengan segala 

kemampuan. Peneliti sadari dalam penyusunan penelitian ini masih banyak 

kesalahan yang secara tidak sengaja maupun ketidaktahuan peneliti, maka peneliti 

mengucapkan permohonan maaf atas tidak nyamannya dalam membaca penelitian 

ini. Akhir kata, peneliti ucapkan terima kasih semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua terutama bangsa, agam dan negara kita Indonesia. 

Bandung, 7 Agustus 2021 
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