KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah
curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para
sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir jaman, Aamiin.
Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Desa Cepat
Terpadu Berbasis Web di Desa Wanajaya” disusun guna memenuhi
syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi
Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas
Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan,
bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini
penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang
telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yaitu terutama
kepada Bapak Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., M.Kom. selaku dosen
pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu bimbingan, serta
arahan yang berguna bagi skripsi ini. Selanjutnya dengan rasa tulus
penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dorongan dan semangat baik berupa material maupun
spiritual.
1. Allah SWT, 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.
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3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto.,MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer.
4. Dr. Marliana B, Winanti, S.Si, M.Si., selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi.
5. Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., M.Kom., selaku Pembimbing di Kampus
yang telah membimbing, memberikan arahan, motivasi, masukan dan
saran untuk membangun skripsi ini.
6. Julian Chandra W, S.Kom., M.Kom dan M. Rajab Fachrizal, S.Kom.,
M.Kom selaku Penguji skripsi saya yang telah memberikan masukan
yang bermanfaat.
7. H. Sakim. selaku Kepala Desa di Desa Wanajaya yang telah memberikan
izin penelitian.
8. Ating, S.Sn. selaku Sekertaris Desa yang telah memberikan berbagai data
yang penulis perlukan.
9. Seluruh dosen pengajar

yang telah memberikan ilmu kepada

penulis mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi
amal kebaikan.
10. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tanpa batas memberikan kasih
sayang, doa dan dukungan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu
kepada penulis.
11. Terima Kasih Kepada Seluruh Perangkat Desa Wanajaya atas bantuan
dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan
penelitian.
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.
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Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan
menjadi penolong kita di akhirat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa
penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Saran dan kritik yang
membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Namun
penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin
yaa rabbal alamin. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, 8 Januari 2019
Penulis

Riyanto Wijaya
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