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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS 

WEB”. 

Adapun maksud dan tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk 

melengkapi tugas-tugas dan persyaratan kurikulum untuk memperoleh gelar 

Sarjana S1 pada Universitas Esa Unggul. 

Keberhasilan  tugas  akhir  ini  tidak  lepas  dari  bimbingan,  

pengarahan, saran serta dukungan motivasi dan semangat baik secara langsung 

maupun tidak langsung dari  berbagai pihak. Untuk itu, dengan hati yang tulus 

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan secara 

materi, kasih sayang, doa dan semangat. Tugas akhir ini saya 

persembahkan untuk kalian. 

2. Ali dan Reza yang selalu menjadi alasan saya untuk dapat 

menyelesaikan tugas ini tepat waktu. 

3. Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom selaku pembimbing materi serta 

Ketua Jurusan Sistem Informasi dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Esa Unggul Jakarta. Terima kasih atas bimbingannya 

selama ini. 

4. Ir. Kundang Karsono, MMSi selaku pembimbing tulisan saya. Terima 

kasih atas bimbingan dan sarannya selama ini. 

5. Keluarga besar saya yang terus mendukung dan memberikan 

semangat. 
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6. Dewi caca dan keluarga, kawan yang rusuh namun pemberi semangat 

di setiap kebuntuan, kesesatan dan kebanjiran. 

7. Ibu Riya Widayanti, Bapak Bambang M, Ibu Kartini dan Bapak Joko 

Dewanto sebagai dosen yang turut memberikan saran atas penelitian 

ini. 

8. Ira, Risty, Bibul, Probo, Boby. 

9. Seluruh teman-teman FASILKOM angkatan 2009.  

10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya. 

Semoga ALLAH SWT memberikan berkat dan rahmat-NYA serta membalas 

segala bentuk kebaikan kalian semua. 

Tugas Akhir ini juga tidak luput dari kesalahan, untuk itu penulis 

sangat terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun guna 

penyusunan penelitian yang lebih baik di masa depan. Akhir kata semoga  

penelitian ini bermanfaat bagi semua yang memerlukannya. 

Jakarta, Januari 2013 

 

 

Fahrunnisya 

 

 

 

 

 

 


