
iii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur atas kehadiratan Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya 

Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Re-engineering Untuk 

Meningkatkan Code Quality Pada Point of Sales (POS) Berbasis Android PD. 

Fahmi Jaya Menggunakan Clean Architecture” sebagai syarat untuk menyelesaikan 

studi Strata I di Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan, bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberi kesempatan, kesehatan, kekuatan, 

kesabaran, serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selalu mendoakan dan memberikan 

dukungan yang luar biasa dan juga motivasi untuk menyelesaikan penelitian 

ini. 

3. Bapak Adam Mukharil Bachtiar, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing 

dan Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi UNIKOM, 

yang telah membimbing, memberikan motivasi, dan masukkan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

4. Bapak Alif Finandhita, S.Kom., M.T. selaku reviewer skripsi dan dosen 

pengajar saya, yang sudah memberikan masukkan untuk pengembangan 

dan perbaikan penelitian ini. 

5. Bapak Fakhrian Fadlia, S.Kom., M.Kom. selaku reviewer skripsi dan dosen 

pengajar saya, yang sudah memberikan masukkan untuk pengembangan 

dan perbaikan penelitian ini. 

6. Ibu  Dian Dharmayanti, S.T., M.Kom. selaku reviewer. ketua Divisi 

CodeLabs, mentor, dan juga teman diskusi yang telah memberikan ide, 

masukkan dan arahan selama perbaikan penelitian ini. 



 

 

iv 

7. Kang Faerul Salamun, S.Kom. selaku penghubung dengan tempat 

penelitian yang telah memberikan saya akses untuk melaksanakan 

penelitian ini. 

8. Farhan Rafly Fahrezi S., Benno Alif Anggara, Rifki Permana dan seluruh 

rekan-rekan seperjuangan bimbingan skripsi bapak Adam yang telah 

menemani semasa pengerjaan penelitian ini. 

9. Kang Daniyal Ahmad R., Kang Luthfi Salman Arif L. S., Kang Satria Adi 

Putra, Kang Lukmannudin, Kang Ahmad Shofi H., Kang M. Nurkhayal 

Kadafi dan seluruh teman-teman Divisi CodeLabs yang telah membantu 

penulis dalam melakukan riset dan juga kompetisi selama 4 tahun berkuliah 

di Universitas Komputer Indonesia. 

Penulis sepenuhnya sadar bahwa pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian 

ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan juga saran yang 

membangun semoga dapat membantu meningkatkan mutu tulisan penulis di masa 

yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca. 

 

Bandung, September 2022 

Penulis 

 

 

  


