KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamin, segala Puji dan Syukur senantiasa kami
panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat karunia-Nya, shalawat serta salam
tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat bantuan, dorongan dan bimbingan
dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada
waktunya.
Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Komputer yang penulis tempuh selama mengikuti studi pada Program Studi Sistem
Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM).
Skripsi ini berjudul “Sistem Informasi Administrasi Di Asrama Mahasiswa
Gunung Tajam”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Ibarat
kata tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik dan saran yang
membangun sangat diharapkan. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya semua pihak yang
memerlukannya.
Bandung, April 2019
Penulis,

Gerenli Tradikda

iii

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan
hanya dengan izin Allah SWT yang menyertai langkah penulis sehingga penulis
ada dalam lindungan serta ridho-Nya. Skripsi ini tidak begitu saja bisa terwujud
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih
yang setulus-tulusnya kepada :
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. Selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr. Ir. Herman S. Soegoto., MBA. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
3. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si. Selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia .
4. Citra Noviyasari, S.Si., M.T. Selaku Dosen Wali SI-1 yang selama ini telah
membimbing kami semua dalam menyelesaikan studi di Universitas Komputer
Indonesia.
5. Mia Fitriawati, S.Kom., M.Kom. Selaku Dosen Pembimbing, atas segala waktu,
bantuan dengan kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan, saransaran, perbaikan-perbaikan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat
terselesaikan.
6. R. Fenny Syafariani, M.Stat. Selaku Dosen Penguji
7. Rauf Fauzan, S.Kom., M.Kom. Selaku Dosen Penguji
8. Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D. Selaku Direktur Kemahasiswaan dan
Pembina UKM Bulutangkis Universitas Komputer Indonesia, yang selalu
memberikan banyak dukungan dan semangat sehingga penulisan skripsi ini
dapat terselesaikan.
9. Staf, dosen dan asisten dosen Program Studi Sistem Informasi Universitas
Komputer Indonesia, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang
bermanfaat sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

iv

10. Ibunda Dra. Indah Suryani dan Ayahanda Sidik Waren, yang tak henti-hentinya
memberikan do’a, motivasi, perhatian dan kasih sayang yang melimpah selama
penulis menyelesaikan studi ini.
11. Saudara-saudara terdekat saya dan adik saya M Afif Tradikda, terima kasih atas
do’a-do’a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Rekan-rekan keluarga besar Asrama Mahasiswa Gunung Tajam, terima kasih
atas motivasi dan kerjasama selama studi.
13. Rekan-rekan keluarga besar UKM Bulutangkis Universitas Komputer
Indonesia yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat kepada
penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Serta beberapa pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik dalam
keluarga, teman, dan sahabat. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan
kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda.
Semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat
ganda dari Allah SWT. Aamin.

Bandung, April 2019
Penulis,

Gerenli Tradikda

v

