KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, Puji Syukur senantiasa tercurahkan ke hadirat Allah SWT.
Tuhan yang menguasai segala kekuasaan dan pemiliki segala ilmu. Dengan sifat Maha
Pengasih dan Penyayang-Nya memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang
dikehendaki-Nya. Atas Kehendak-Nya Alhamdulillahirabbil‘alamin penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi

dengan

judul

“PERANCANGAN

SISTEM

INFORMASI

PERPUSTAKAAN DI SMA NEGERI 1 SUKARESMI BERBASIS WEB” disusun
untuk memenuhi syarat kelulusan gelar sarjana (S1) pada program studi sistem informasi
fakultas teknik dan ilmu komputer, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi yang masih jauh
dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan senantiasa di
terima sebagai masukan yang sangan berarti, sehingga untuk karya tulisan yang lainnya
penulis dapat menyusun dengan lebih baik.
Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari semua
pihak maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:
1.

Allah SWT, yang telah memberikan kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2.

Yang Terhormat Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.

3.

Yang Terhormat Bapak Dr.Ir.Herman S. Soegoto.,MBA selaku Dekan Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer.

4.

Yang Terhormat Ibu Dr.Marliana, S.Si.,M.T., selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia.

5.

Yang Terhormat Bapak Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom Selaku Dosen
Wali Kelas Sistem Informasi 5 (SI-5) angkatan 2014 yang telah memberikan
bimbingan dan motivasi.
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6.

Yang Terhormat Ibu Wahyuni S.Si, MT., selaku dosen pembimbing, yang
selalu memberikan masukan dan membimbing dengan sangat baik dalam
penyusunan skripsi ini.

7.

Yang Terhormat Ibu/Bapak Dosen penguji seminar dan sidang skripsi saya
yang berperan penting dalam kelulusan saya.

8.

Yang Terhormat pihak sekolah, yang telah mengijinkan saya untuk melakukan
penelitian di SMA Negeri 1 Sukaresmi.

9.

Kedua orang tua saya tercinta, karena berkat do’a dan dukungannya selama ini
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh dosen mata kuliah program studi sistem informasi yang telah
memberikan banyak ilmu yang sangat berharga selama menuntut ilmu di
Universitas Komputer Indonesia kepada penulis mudah-mudahan ilmu yang
diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.
11. Paman saya,Lukman Farhan S Sous Chef, yang selalu memberikan motivasi
dalam hidup saya.
12. Nadia Anisya Ramli, yang selalu meluangkan waktu ketika saya mengalami
low dalam penyusunan skripsi ini.
13. Mohammad Rangga J, Rizky MF, Indra Septian, Mayuga Wicaksana, Indri
Julianto, Ihat Solihat dan teman-teman lainnya yang telah banyak memberikan
bantuan dan saling mengajarkan selama perkuliahan hingga akhirnya saya
dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh rekan kelas (SI-5) yang sangat banyak memberikan bantuan dan
masukan selama perkuliahan.
15. Sekretariat Program Studi Sistem Informasi yang telah membantu dalam
proses-proses administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Komputer
Indonesia.
16. Komunitas PHP Indonesia, Stackoverflow, Reddit, Beaverknight on code dan
tempat saya bernaung lainnya yang telah banyak membantu memperbaiki error
pada pembuatan program.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Januari 2018
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