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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan dan 

pemilik segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan Penyayang-Nya memberikan 

kekuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atas KehendakNya jualah 

Alhamdulillahirabbil‘alamin penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

baik dan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diberikan yang berjudul “SISTEM 

INFORMASI PADA PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 8 BANDUNG” 

sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar 

sarjana (S1). 

Penulis menyadari betul bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan dan kesalahan yang jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan 

penulis dalam hal ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis 

miliki. Namum berkat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak akhirnya skripsi 

ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu penulis ingin 

penyampaikan terima kasih untuk bimbingan dan petunjuk sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

yang sebesar besarnya kepada: 

1. Allah SWT atas anugrah dan kemudahan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan laporan kerja praktek ini dengan baik. 

2. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

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

Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Marliana B. Winanti.,S.Si.,M.SI. selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia. 

5. Imelda ,ST.,MT. selaku dosen wali. 

6. Mia Fitriawati, S.Kom., M.Kom selaku Dosen pembimbing yang telah 

memberikan pembelajaran dan memberikan masukan kritik serta 
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dukungan dan saran yang bersifat membangun dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi/tugas akhir. 

7. Andris Sahata S, S.Kom. M.Kom selaku dosen penguji. 

8. Erna Susilawati, SS., MM. Selaku dosen penguji. 

9. Serta SMP NEGERI 8 Bandung yang bersedia mengijinkan penulis 

untuk melakukan penelitian. 

10. Seluruh Staf Karyawan dan Dosen Program Studi Sistem Informasi 

Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

11. Kepada kedua orang tua penulis tercinta yang selalu memberikan 

semangat serta dukungan penuh agar penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Kepada bapak Iyan Wardian selaku kakek yang selalu memberikan doa 

dan dukungan penuh agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

13. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

sudah mendukung. 

Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang 

telah terlibat dalam penulisan skripsi/tugas akhir ini. Dan mohon maaf apabila ada 

penulisan yang tidak berkenan. 

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan semua pihak yang bersangkutan. 
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