KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat
dan karunia-Nya serta Kepada junjunan Alam Nabi Muhammad SAW sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Website
Rumah Yatim Dhuafa Rydha sebagai media crowdfunding ZISWAF”. 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.
Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari
banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu,
penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala pertolongan, petunjuk dan ilmu selama pengerjaan
tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan doa,
motivasi, dan semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku Pembimbing yang telah
memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan
laporan tugas akhir, semoga Allah membalas kebaikan Bapak dengan kebaikan
yang berlipat. Aamiin.
5. Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom. selaku reviewer yang telah
memberikan masukan untuk perbaikan pada penelitian ini.
6. Bapak Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom. selaku penguji 3 yang telah
memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. selaku dosen wali IF-3 angkatan
2014.
8. Bapak Apud Dian, S.Sos Direktur Rumah Yatim Dhuafa Rydha yang telah
memberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian
9. Keluarga besar IF-3 angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Teman seperjuangan saya yaitu Agil Julio, Reza Ahmad Maulana, Hamzah
Nur Al Falah, Ryan Akbar Pahlevi, Irvan Gifari, Sigit Nurhanafi, Azka
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Taufiqul Hakim, Bella Megawati, Tb Prassetyo A dan Muhammad Fahmi
Irfan yang telah menemani perjalanan pendidikan bersama serta mengajarkan
penulis arti kekeluargaan dan persahabatan. Terima kasih banyak atas
segalanya.
11. Terima kasih untuk Cici Lestari yang tidak luntur untuk selalu membantu,
menyemangati dan menguatkan saya sehingga selesai dalam melaksanakan
tugas akhir ini
12. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang memberikan
bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal masa
perkuliahan hingga terselesaikannya laporan tugas akhir ini.
Akhir kata semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah
penulis terima dengan kebaikan yang berlipat dan harapan penulis semoga laporan
skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Bandung, Juli 2020

Penulis

iv

