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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pembangunan Sistem 

Informasi Pemesanan Kamar Kos Berbasis Web”, sebagai salah satu 

syarat kelulusan yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar Sarjana 

Komputer, Program Strata-1 Ilmu Komputer Program Studi Sistem 

Informasi di Universitas Esa Unggul. 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bantuan dari 

berbagai pihak yang sangat berperan dalam proses penyusunan Tugas Akhir 

ini. Dengan kerendahan hati penulis bersyukur kepada Allah SWT atas 

kelancaran dan kemudahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akir ini dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma A.P, MBA selaku Rektor Universitas Esa 

Unggul. 

2. Bapak Dr.Ir. Husni S. Sastramihardja, M.T selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Komputer. 

3. Ibu Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T selaku Kaprodi  Sistem Informasi 

dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 

memberikan ilmu, masukkan yang bermanfaat, dan memberikan 

dukungan selama penulisan tugas akhir. 

4. Ibu Kartini.S.Kom, MMSI dan selaku pembimbing I yang telah 

menluangkan waktu untuk memberikan ilmu, masukkan yang 

bermanfaat, dan memberikan dukungan selama penulisan tugas akhir. 

5. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komputer yang telah membimbing dan 

memberikan ilmunya pada penulis selama perkuliahan. 
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6. Kedua Orang Tua-ku tersayang Ibu Mulyani dan  

Bapak Tura Warsudi yang telah memberikan do’a restunya serta 

memberikan dukungan baik moril dan materil, serta menjadi 

penyemangat dan motivasi-ku dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan 

saya terus berusaha agar dapat membahagiakan kedua orang tua-ku 

yang telah mendidik-ku serta berjuang dalam memberikan-ku 

pendidikan hingga ke tingkat perguruan tinggi. 

7. Kepada keluarga besar yang tidak bisa dibisa disebutkan satu persatu 

yang telah memberikan saya motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

8. Kepada adik-ku Maulana Dika Alamsyah dan kakak-ku Diana Wulana 

Sari yang telah memberikan do’a restunya. 

9. Kepada sahabat seperjuangan-ku Zakatya M.Syam dan Siti Nur Rahma 

yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan 

tugas akhir tugas akhir ini. 

10. Kepada sahabat seperjuangan-ku sejak awal perkulian Dini Widya 

Agustin, Rahmawati, Apriliana Ekawati, Angri Prapindyas, Fitriana 

Eka Puspitasari, Kariza Safarianti, Novia Nurdiana, Nurul Amina 

Surtadi, Andara, Eva Sandi, dan Suvi Atas Dukungan dan Semangat 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Bapak Surya Wedi yang telah mengajarkan dan membantu dalam 

pembuatan website Tugas Akhir hingga selesai. 

12. Kepada semua teman-teman seperjuangan Fakultas Ilmu komputer 

angkatan 2011, 2012, 2013 dan 2014 atas dukung dan bantuannya 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

13. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari masih  banyak kekurangan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat 

kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulisan. Oleh karena itu, penulis 
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kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan 

Tugas Akhir ini, akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca. 

  

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 24 Agustus 2016 

 

 

 

Devy Sri Rahayu  
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