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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr, Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “PEMBANGUNAN 

APLIKASI PENCARIAN DAN RESERVASI ONLINE PEMERIKSAAN 

KESEHATAN LABORATORIUM KLINIK BERBASIS ANDROID”. 

Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat terwujud tanpa mendapat dukungan, bantuan 

dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, ilmu, kesabaran, petunjuk 

serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

2. Kepada orang tua, Bapak H. Dede Ibrahim yang selalu memberikan doa, semangat, 

dukungan dan motivasi serta almarhumah ibu yang selalu menjadi pengingat 

penulis disaat proses pengerjaan tugas akhir. 

3. Bapak Rangga Gelar Guntara, S.Kom., M.Kom sebagai dosen pembimbingan yang 

telah membimbing, memberi masukan, dan mengarahkan selama pengerjaan tugas 

akhir. 

4. Bapak Erick Wijaya, S.Kom., M.T sebagain dosen reviewer yang telah 

membimbing dan memberikan masukan selama perbaikan penelitian tugas akhir. 

5. Ibu Ken Kinanti Purnamasari, S.T., M.T., Selaku wali dosen IF-12 angkatan 2013 

yang memberikan pengarahan dam membimbing penulis selama menimba ilmu di 

Universitas Komputer Indonesia. 

6. Seluruh dosen dan staf jurusan Teknik Informatika UNIKOM. 

7. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dukungan dan masukan kepada 

penulis. 

8. Kepada teman-teman skripsi seperjuangan yang  memberikan masukan, motivasi 

dan saling bertukar pikiran satu sama lain dalam proses pengerjaan tugas akhir. 
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9. Teman-teman kelas IF-12 tahun 2013 yang selalu saling memerikan semangat dan 

mendukung selama berkuliah.  

10. Seluruh pihak yang telah terlibat dan ikut membantu dalam penyelesaian tugas 

akhir secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per 

satu. 

 

Penulis sangat menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan untuk pengembangan ke arah yang lebih bermanfaat 

dan lebih baik lagi. 

Wassalamu’alaikum, Wr, Wb. 

 

 

 

 

     Bandung,     Februari 2019 
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