KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, Tuhan yang menguasai
segala kekuasaan dan pemilik segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih lagi
Penyayang-Nya memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Atas Kehendak-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
Skripsi dengan judul “Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan
Event Revitalisasi Di Balai Taman Budaya Jawa Barat”. Penulisan skripsi ini
guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas
Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari
semua pihak, maka dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat baik berupa
material maupun spiritual.
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Kepada Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
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Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
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Yth. Bapak Dr. Ir. Herman S.Soegoto., MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer.
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Yth. Bapak Bella Hardiyana, S.Kom.,M.Kom selaku dosen wali
Terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk penulis, terimakasih
untuk segala saran, dan banyak memberikan motivasi, wawasan,
pengetahuan kepada penulis pada saat penulis mengikuti perkuliahan.

5.

Yth. Bapak Rangga Sidik, S.Kom., M.Kom., M.Eng. selaku dosen
pembimbing yang telah banyak memberikan motivasi, pengarahan dan
masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya
skripsi ini dengan tepat waktu dan hasil yang optimal.

6.

Yth. Bapak Julian Chandra W, S.Kom., M.Kom. sebagai dosen penguji yang
telah banyak memberikan masukan, dukungan, dan pengarahan dalam
seminar dan sidang kelulusan penulis.

7.

Yth. Bapak Andris Sahata S, S.Kom., M.Kom. sebagai dosen penguji yang
telah banyak memberikan masukan, dukungan, dan pengarahan dalam
seminar dan sidang kelulusan penulis.

8.

Kepada orang tua, abang, adik, serta keluarga tercinta yang telah
memberikan kasih sayang, motivasi dan doanya. Semoga suatu saat aku
dapat membahagiakan kalian.

9.

Kepada Bapak Drs.H.Casmadi,M.M.Pd, selaku kepala dan Taman Budaya
yang telah membantu dan memberikan arahan ketika melakukan penelitian,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Seluruh teman-teman kelas SI-6 yang telah memberikan semangat dalam
penyusunan skripsi ini.
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11. Kepada seluruh teman-teman bimbingan Skripsi Bapak Rangga angkatan
2014 yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan
skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan
satu-persatu terima kasih atas dorongan, do’a, serta motivasi yang sangat
berharga bagi penulis.
Akhir kata penulis ucapkan semoga segala bantuan yang telah diberikan
kepada penulis selama penyusunan skripsi ini mendapat balasan rahmat dan
hidayah serta dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 14 Januari 2019
Penulis
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