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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis 

panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya 

penyusunan skripsi yang berjudul “SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN 

PERPUSTAKAAN PADA SDPN SETIABUDI BANDUNG” ini dapat selesai 

guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program 

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

Komputer. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang 

penulis hadapi namun akhirnya penulis dapat melaluinya berkat adanya 

bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang terlibat baik secara moral maupun 

spiritual.  Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada : 

1. Rektor Univeristas 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. S., MBA. 

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

Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si. 

4. Ibu Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si selaku dosen wali 

kelas IS-1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan. 

5. Ibu Novrini Hasti, S.Si, M.T selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, memberikan saran dan motivasi dalam proses 

penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis ini. 

6. Kepada penguji 1 Bapak Agus Nursikuwagus, ST.,MT.,MM.,MOS.,MTA 

dan penguji 2 Bapak Nizar Rabbi Radliya S.Kom., M.Kom yang telah 

bersedia menguji hasil dari penelitian yang dilakukan penulis serta 

memberikan masukan serta saran agar hasil penelitian menjadi maksimal. 

7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atas 

bimbingan, bantuan, serta ilmu yang diberikan. 
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8. Kepada orang tua serta keluarga yang sangat saya cintai, terimakasih telah 

menanamkan kepercayaan agar dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi 

ini, memberikan dukungan serta do’a yang terus mengalir. 

9. Kepada teman-teman grup whatsapp “Kost Halal” terimakasih telah 

memberikan dukungan  serta  menemani dimasa perkuliahan ini. 

10. Kepada turfa, bella, ira dan nazhara  terimakasih atas dukungan yang 

diberikan kepada penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi 

ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

11. Kepada Ibu Surtika selaku kepala sekolah SDPN Setiabudi Bandung yang 

telah memberikan izin kepala penulis untuk melakukan penelitian di 

SDPN Setiabudi Bandung. 

12. Kepada Ibu Rose serta Bapak Toto selaku pustakawan SDPN Setiabudi 

Bandung yang sudah membantu penulis untuk mengumpulkan data yang 

dibutuhkan dalam pengerjaan penelitian ini. 

13. Kepada pihak lainnya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu, 

terimakasih untuk dukungan yang diberikan semoga kebaikan kalian 

dibalas oleh Allah SWT. 
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