KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
saya kesehatan, kemudahan dan segala nikmat yang ada, sehingga saya dapat menyelesaikan
Laporan

Tugas

Akhir

yang

berjudul

“APLIKASI

ONLINE

KONSULTASI

DAN

PENYEWAAN JASA EVENT ORGANIZER DENGAN METODE KREDIT BERBASIS WEB
PADA ZULIA ORGANIZER” tepat pada waktunya. Dimana dalam melaksanakan Tugas Akhir
tersebut merupakan salah satu persyaratan untuk dapat menyelesaikan Program Studi Strata Satu
(S1) pada Jurusan Sistem Informasi Universitas Mercu Buana.
Penulis menyadari bahwa selama penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak
mengalami hambatan dan keterbatasan dalam persiapan, penyusunan maupun tahap penyelesaian
takkan dapat selesai tepat pada waktunya tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai
pihak.
Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Wachyu Hari Haji, S.Kom, MM, selaku Pembimbing Tugas Akhir dan yang
dengan sabarnya membimbing dan memberi arahan serta saran hingga akhirnya laporan
Tugas Akhir ini terselesaikan.
2. Inge Handriani, M.Ak., M.MSI selaku koordinator Tugas Akhir Progam studi Sistem
Informasi Universitas mercu Buana.
3. Bapak Handrie Noprisson,ST,M.Kom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi
Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Yaya Sudarya Triana, Dr, M.Kom selaku dosen Pembimbing Akademik penulis.
5. Semua dosen - dosen yang telah mengabdikan dirinya di Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Mercu Buana.
6. Orang tua, yang telah mendukung, motivasi dan doa kepada penulis hingga bisa
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Keluarga Besar Sistem Informasi Universitas Mercu Buana, Khususnya angkatan 2014
yang selalu memberi motivasi dan semangat serta inspirasi kepada penulis.
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8. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.
9. Dan semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam
pembuatan laporan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja dan tentunya agar dapat
dikembangkan lebih jauh di masa mendatang. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada
semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dari awal
sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita, rahmat dan karuniaNya. Amin.

Jakarta, 15 May 2018

Namira Maiviani
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