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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang hanya dengan segala 

kemurahan, rahmat, ridho dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir yang berjudul “APLIKASI PELAYANA VIP BERBASIS WEB STUDI 

KASUS PT. GAPURA ANGKASA”. Laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Ilmu Komputer Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Mercubuana Jakarta. 

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih pada banyak pihak 

yang telah memberikan bantuan moral, dukungan, dorongan dan bimbingan kepada 

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat 

menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Untuk itu penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

 

1. Ibu Nur Ani, ST., MMSI selaku selaku dosen pembimbing tugas akhir selama 

menempuh tugas akhir di Universitas Mercu Buana Jakarta. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip, MS selaku Rektor Universitas Mercu 
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3. Bapak Dr. Mujiono, S.T., MT selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas 
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4. Bapak Handrie Noprisson, ST., M.Kom selaku Kepala Program Studi Sistem 

Informasi di Universitas Mercu Buana Jakarta.  

5. Ibu Ariyani Wardhana, ST, M.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam hal materi dan 

teknis selama dalam akademik di Univ. Mercu Buana 

6. Bapak Elly Fellin selaku ass.Manager PT. Gapura Angkasa yang telah 

memberikan persetujuan untuk proposal tugas akhir 

7. Kedua orang tua yang telah memberikan doa serta dukungan moral maupun 

materi dalam penyelesaian tugas akhir ini 
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8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis 

berharap semoga proposal tugas akhir ini bermanfaat bagi semuanya. 

 

Akhir kata kami menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih butuh banyak pengembangan lagi. Atas segala ketidaksempurnaan, penulis 

memohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini. Kami 

memohon kritik dan saran untuk perbaikan dalam pengembangan Tugas Akhir ini. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi diri kami, pembaca, dan semua pihak 

yang berkepentingan dengan Tugas Akhir ini.   

 

 

        Jakarta, 31 Juli 2019 
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