KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat,
ilmu, petunjuk, pertolongan serta kemudahan yang dilimpahkan kepada penulis
sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Aplikasi Pembayaran
Tiket Bus Damri Berbasis Android Melalui Payment Online” yang dimana sebagai
salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata I Teknik Informatika
pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap laporan
tugas akhir ini dapat berguna khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Selain itu, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tugas akhir ini dapat
terselesaikan sebagai mana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih
yang sebesar – besarnya kepada:
1. Allah SWT atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu dan kemudahan selama
pengerjaan tugas akhir ini. Alhamdulillah.
2. Orang tua, dan keluarga yang penulis cintai karena Allah SWT, yang selalu
memberikan dukungan tanpa henti.
3. Bapak Erick Wijaya, S.Kom., M.T dan Bapak Kusmaya selaku pembimbing
yang telah mengarahkan dan membimbing selama proses pengerjaan laporan
tugas akhir. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan yang
berlipat. Amin.
4. Ibu Utami Dewi W, S.Kom., selaku dosen wali IF-2 angkatan 2014
5. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M.Kom selaku penguji atau reviewer yang telah
memberikan saran dan masukkan dalam penyusunan tugas ahir ini.
6. Damli Hermawan selaku partner yang selalu menyemangati saya dan selalu ada
disaat saya senang maupun susah.
7. Sahabat Rizal Gemilang Putra, Mifta Shidiq, Eva Nur Azizah, Cynthia Dewi P,
Christine Primawaty,Brenda Melly, Voni Siti Anggraeni, Tajri yang selalu siap
membantu dan mendoakan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

iii

8. Teman – teman kelas IF-2 angkatan 2014 yang telah bersama – sama melawati
masa indah ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi
materi maupun penyajiannya. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat
diharapkan dalam penyempurnaan tugas akhir ini.
Akhir kata, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan - kebaikan yang
berlipat dan harapan penulis semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak
yang membutuhkan.
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