KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Tuhan yang menguasai segala
kekusasaan dan pemiliki segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan
Penyayang-Nya memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang di
kehendaki-Nya. Atas Kehendak-Nya jualah Alhamdulillahirabbil’alamin
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata
Berbasis Web pada Dinas Pariwisata Kab Bekasi” disusun guna memenuhi
salah syarat dalam menempuh ujian menyelesaikan Program Studi Sistem
Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer
Indonesia (UNIKOM) Bandung, sebagai tempat penulis menuntut ilmu
sekarang ini.

Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan
dari semua pihak, maka dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah memberiakn 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. EddySuryanto Soegoto, M.sc, Selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
3. Dr. Ir. Herman S.Soegoto., MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer.
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4. Ibu Dr. Marliana B, Winanti, S.Si, M.Si Selaku dosen pembimbing
dan ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Komputer
Indonesia.
5. Ibu Lusi Melian, S.Si., MT Selaku dosen wali kelas SI-4 Program
Studi Sistem Informasi.
6. Bapak M. Rajab F, S.Kom., M.Kom dan Nizar, S.Kom., M.Kom
selaku dosen penguji.
7. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tanpa batas memberikan kasih
sayang serta doa kepada penulis. “Ya Allah, ampunilah dosaku dan
dosa kedua orang tuaku, dan cintai mereka, sebagaimana mereka
telah mendidiku sewaktu aku masih kecil”.
8. Pihak Dinas Pariwisata yang telah membantu skripsi.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis
sebutkan satu-persatu terima kasih atas dorongan, do’a, serta
motivasi yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan
menjadi penolong kita di akhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudahmudahan 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, 12 Januari 2019

Penulis
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