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KATA PENGANTAR  

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan 

ridho dan karunia-Nya serta atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan laporan Kerja Praktek ini dengan judul 

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI RESERVASI DI MUSEUM 

GEOLOGI”, sebagai salah satu syarat kelulusan Mata Kuliah Kerja Praktek di 

Jurusan Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam hal penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya 

masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan yang terasa jauh bila dikatakan 

baik apalagi sempurna. Namun penulis yakin bagaimanapun wujudnya, laporan ini 

adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi penulis. 

Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, perkenankanlah 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

memberikan bantuan dan dorongannya baik secara langsung maupun tidak langsung 

sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini. 

1. Ucapan terima kasih ditujukan kepada : Allah SWT, yang telah memberikan 

segala nikmat dan karunia - Nya  

2. Orang tua dan keluarga besar, yang selalu memberikan dorongan dan semangat, 

moral, dan materil kepada penulis. 

3. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor UNIKOM. 
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4. Bapak  Prof. Dr .H.Denny Kurniadie, Ir. M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknik 

Dan Ilmu Komputer. 

5. Ibu Citra Noviyasari,S.Si,MT selaku ketua program studi Sistem Informasi. 

6. Ibu Diana Effendi,ST.,MT selaku Dosen wali 

7. Bapak Endang Suteja, S.Sos selaku Pembimbing Utama. 

8. Bapak M.Acho Aldino,ST selaku Pembimbing Lapangan 

9. Rekan–rekan mahasiswa Sistem Informasi  angkatan 2013  semuanya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

10. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan kerja praktek 

ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Pada akhirnya laporan kerja praktek ini selesai di buat. Laporan kerja praktek 

ini di tulis untuk memenuhi kelengkapan syarat bagi mahasiswa yang akan 

melanjutkan mengerjakan tugas akhirnya. 

Selanjutnya penyusun ucapkan terimakasih kembali kepada semua pihak yang 

telah memberikan konstribusinya dalam menyusun laporan ini. Semoga laporan kerja 

praktek ini bermanfaat di kemudian hari. 

 Terimakasih 

  

 

 

 

  Penyusun 

 

 

 


