KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur khadirat Alloh SWT, yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan, kesehatan, dan segala
sesuatu yang di anugrahkan-Nya dan tak lupa Shalawat serta salama kepada
baginda Rasulullah S.A.W sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang
berjudul “SISTEM INFORMASI PENYEWAAN LAPANGAN FUTSAL
PADA ZDAN FUTSAL

BERBASIS WEB” dan dapat selesai tepat pada

waktunya. Setelah melakukan penelitian di Zdan Futsal. Laporan ini diajukan oleh
penulis untuk memenuhi syarat Mata Kuliah Tugas Akhir Program D3 Jurusan
Manajemen Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer Universitas
Komputer Indonesia.
Penulis menyadari betul bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih
terdapat banyak sekali kekurangan dan kekeliruan yang masih jauh dari sempurna,
mengingat keterbatasan penulis dalam hal ilmu pengetahuan, pengalaman dan
kemampuan yang penulis miliki. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun
dari semua pihak sangat penulis harapkan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, penulis
menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak,
yang sangat membantu kelancaran dalam penyusunan laporan tugas akhir ini
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sehingga pada akhirnya memberikan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan
usulan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada :
1. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto. Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Bapak Dr.Ir. Herman S. Soegoto.,MBA. Selaku Dekan Fakultas Tehnik
Dan Ilmu Komputer.
3.

Ibu Dr. Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si Selaku Ketua Program Studi Sistem
Informasi.

4.

Ibu Deasy Permatasari, S.Si M.T Selaku Dosen Wali.

5.

Ibu Myrna Dwi R, S.Kom., M.Kom Selaku Dosen Pembimbing.

6. Bapak Irfan Dwiguna Sumitra, M.Kom,Ph.D Selaku Doesn Penguji
7. Untuk pegawai yang rela meluangkan waktunya untuk sekedar membantu
penulis sampai selesai dan keberhasilan proses penelitian ini.
8. Teman-teman

khususnya

mahasiswa

Program

Studi

Manajemen

Informatika Universitas Komputer Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu
persatu, terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan terimakasih
sekali lagi saya ucapkan, Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak
yang membutuhkan.
Akhir kata, Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang
membutuhkan dan semoga seluruh amal dan doa baik yang telah diberikan kepada
penulis, mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin.
Bandung, 13 Januari 2018
Wassalamualaikum Wr.Wb

Hendri Satya
10914003
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