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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat IllahiRobbi, karena atas nikmat dan 

karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas  Akhir ini dengan judul 

“Aplikasi Resepsionis di Hotel De'Qur Bandung”. Dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir ini, penulis tak jarang selalu mendapat hambatan, tantangan dan 

kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak factor dari keterbatasan dan kemampuan 

yang dimiliki penulis. 

Penulis pun menyadari sepenuhnya bahwa banyak sekali kesulitan dan 

hambatan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Namun berkat bimbingan 

serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya selesai jualah laporan akhir ini.Untuk 

itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih 

yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat: 

1. Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Segala-Nya. 

2. Ayah, Ibu dan kakak-kakakku serta adikku tercinta yang telah turut 

memberikan dorongan moral spiritual dan pengertian yang mendalam selama 

penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

3. Syah Raffa keponakanku tercinta yang selalu memberiku motivasi dalam 

setiap kelucuannya. 
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4. Yora Fauziah yang terkadang memberi dukungan walaupun terkadang 

menyabalkan, tetapi itu cukup menghibur dalam penyelesaian Laporan Tugas 

Akhir ini. 

5. Namira Elastica Adeputri Badan mantan kekasih yang memberi motivasi. 

6. Bapak Iwan Rinjayana, S.Kom., M.M., M.Kom. selaku dosen pembimbing 

tugas akhir ini. 

7. Bapak Muh. Rozahi Istambul, S.Kom., M.T.selaku Ketua Prodi Jurusan 

Sistem Informasi Universitas Widyatama. 

8. Staff DosenProdi Sistem Informasi Universitas Widyatama Bandung yang 

telah memberikan banyak ilmu kepada penulis, Ibu Sri Lestari, Ir., M.T., 

Bapak Murnawan, S.T.,M.T. 

9. Teman Angkatan 2010 dan 2009  yang sangat kompak, yang selama ini 

mendukung dan memberido’anya kepada penulis. Terutama kepada Fahmi, 

Fadly, Bowo, Gerald, Roki, Donie, Ardi, Bung Yedi, Aci, Ponco, Arif, Bokir, 

dan semuanya. 

10. Kepada teman-teman kakak angkatan dan adik-adik angkatan. 

11. Semua pihak yang telah member bantuan dan dukungan. 

12. Staff  Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam 

urusan administrasinya. 

Semoga semuanya ada dalam keikhlasan hati dan mendapat pahala yang 

berlipat ganda dari Allah SWT. 
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Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis bahas masih jauh dari 

sempurna. Dengan demikian penulis berharap dengan terselesaikannya Laporan 

Tugas Akhir ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi 

pembaca pada umumnya. 

Tak lupa penulis meminta maaf bila pada penyuguhan Laporan Tugas Akhir 

ini masih banyak kesalahan baik dari tulisan mau pun bahasanya. Oleh karena itulah 

segala ucapan, teguran, kritik, serta saran-saran yang sifatnya membangun sangat 

diharapkan penulis. 

 

Bandung,    Februari 2014 

 

 

Penulis 

 

 


