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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang dan 

memanjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Aplikasi 

Reservasi dan Pemilihan Paket Tour Wisata Karimun Jawa (SIWIRA) berbasis android” 

yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) 

jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. 

Selama penyusunan laporan tugas akhir ini banyak mendapatkan dukungan baik secara 

moral dan materiil dari berbagai pihak yang telah mendampingi menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini. Terimakasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Ibu Ratna Mutu Manikam, S.Kom, MT, selaku dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah memberikan bimbingan, waktu dan kesempatannya. 

2. Orang tua dan keluarga, yang selalu memberikan doa, restu, kasih sayang dan 

memotivasi yang tiada henti. 

3. Bapak Handrie Noprisson ST, M.Kom, selaku Kepala program studi Sistem 

Informasi Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Inge Handriani, M.Ak., MMSI, selaku koordinator Tugas Akhir Sistem 

Informasi. 

5. Ibu Anita Ratnasari, S.Kom, M.Kom, selaku dosen pengajar mata kuliah Tugas 

Akhir yang telah memberikan bimbingan, waktu dan kesempatannya di dalam 

kelas maupun diluar kelas. 

6. Ibu Yunita Sartika Sari, S.Kom, M.Kom selaku dosen pembimbing akademik 

program studi sistem informasi. 

7. Keluarga besar sistem informasi angkatan 2004-2017, yang senantiasa memotivasi 

dan mendoakan. 

8. Teman Seperjuangan Sistem Informasi angkatan 2014, yang selalu memberikan 

dukungan dan bantuan. 

9. Teman-teman seperjuangan terutama Looping , Choiriyah, Susan, Putri, Gina, Jeje, 

Samur, Tiara dan Mei yang telah memberi semangat, hiburan dan selalu mengisi 

hari-hari menjadi sangat menyenangkan. 

10. Andraine Arkenzi Febreinza, S.S dan Henry Denata, S.Kom, selaku sahabat yang 

senantiasa menemani dan mendukung. 

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang juga membantu 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna, maka kritik dan saran yang 

membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan tugas kedepannya, jika ada 

pertanyaan atau masukan bisa disampaikan ke email di enefde1@gmail.com. Semoga bisa 

menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk pembaca. Terima kasih. 

 

 

 Jakarta,   Mei 2018 

 

       Nuzulul Fitria Devi 
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