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Kata Pengantar 

Bismillahirahmanirahim 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT,  yang menguasai segala kekuasaan 

dan pemiliki segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayang-Nya 

memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atas 

Kehendak-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul “SISTEM 

INFORMASI PEMESANAN JASA KONSTRUKSI BERBASIS WEB PADA 

PT.WIRYA KARYA PUTRA” disusun guna memenuhi syarat mata kuliah 

Tugas Akhir.  

Selama penyusunan Laporan ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari 

semua pihak, maka dengan rasa hormat kami ingin mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik berupa 

material maupun spiritual.  

1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga 

kami dapat menyelesaikan  makalah ini. 

2. Dr. Ir. H. Eddy Suryanto Soegoto,M.Sc. selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Ilmu 

Komputer. 

4. Ibu Dr. Marliana Budhiningtyas, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan 

ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dan juga memberikan motivasi 

serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Rani Puspita Dhaniawaty, S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali yang 

telah membimbing saya dari awal perkuliahan sampai tahap akhir kuliah 

6. Bapak Angga Friyanto, S.kom., MT dan Bapak Iyan 

Gustiana,S.Kom.,M.Kom., selaku Doses Penguji  

7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Sistem Informasi yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Serta staf-staf Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer 
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8. Ganendra D Ramadhan,SP. selaku Direktur PT.Wirya Karya Putra yang 

telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

9. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendo’akan dan memberi motivasi 

kepada peneliti. 

10. Rekan mahasiswa yang juga sedang menyusun laporan, atas dukungan dan 

motivasi untuk menyelesaikan laporan ini. 

Akhir kata kami sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi penolong 

kita diakhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan Laporan yang 

kami susun ini dapat memberikan manfaat bagi diri kami pada khususnya dan 

para pembaca pada umumnya, atas perhatiannya kami haturkan terima kasih 
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