KATA PENGANTAR

Puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat rahmat-Nyalah saya dapat
menyelesaikan

penelitian

ini

dengan

lancar.

Penelitian

dengan

judul

“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN JASA LAUNDRY
BERBASIS WEB” disusun guna memenuhi syarat skripsi pada Program Studi
Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM) Bandung
Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat
dalam memberikan ilmu dan membimbing penulis dalam memahami materi, juga
kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat dalam
kelancaran penyusunan skripsi ini baik secara spiritual maupun material :
1. AllahSWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr.Ir.Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
3. Dr. Ir. Herman S.Soegoto., MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer.
4. Marliana Budhiningtyas, S.Si., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sistem
Informasi.
5. Marliana Budhiningtyas, S.Si., M.Si. selaku dosen wali yang senantiasa
memberikan bimbingan.
6. Imelda.ST., MT selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan
motivasi, dan masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga dapat
diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu dan hasil yang optimal.
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis mudahmudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.
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8. Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan untuk Ibu dan Ayah
tercinta yang tanpa batas memberikan kasih sayang serta doa semanagat dan
dukungan kepada penulis.
9. Terimakasih kepada seseorang yang spesial, yang selalu menemani
memberikan do’a, motivasi, dukungan, omelan serta kasih sayang.
10. Seluruh anggota keluarga besar tercinta atas motivasi, do’a, semangat dan
dukungan selama ini.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Sistem Informasi 2013, khususnya SI03/2013 terimakasih atas dukungan dan motivasi kepada penulis.
Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi
penolong kita diakhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan skripsi
yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi diri penulis pada
khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin yaa robbal a’lamin.
Wassalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Juli 2018
Penulis

Dian Purnama Sari
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