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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim, alhamdulillah puji syukur berkat dan  anugerah 

Allah SWT yang telah diberikan kepada penulis sehingga tugas akhir dengan 

judul “PEMEBANGUNAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 

PEMETAAN PERGURUAN TINGGI DI KOPERTIS WILAYAH IV JAWA 

BARAT DAN BANTEN” dapat terselesaikan. Pelaksanaan tugas akhir ini 

dilakukan dengan mengambil data dari Direktori Perguruan Tinggi Swasta 

Kopertis Wilayah IV Jawa Barat. Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai salah 

satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Strata 1 (S1)  di jurusan Teknik 

Informatika dan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Universitas Widyatama. 

Tugas akhir  ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, petunjuk 

serta dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka 

dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang tulis 

kepada yang terhormat: 

1. Allah SWT yang telah memberikan hidup dan umur sehingga bisa 

merasakan kenikmatan dunia ini.  

2. Keluarga tercinta, orangtua yang selalu memberikan dukungan, semangat 

untuk tidak putus harapan dan menyertaiku dengan doa. Kakak- kakak ku 

yang memberikan semangat dan nasehat. 

3. Ibu Falahah, S.T., M.T., sebagai dosen pembimbing  yang telah bersedia 

untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan laporan ini.  

4. Ibu Sriyani Violina,ST.,MT., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika di Universitas Widyatama dan Bapak Yosi M. Madsu, ST., 

M.T., selaku  Sekertaris Program Studi Teknik Informatika di Universitas 

Widyatama 

5. Bapak Sukenda S.T., M.T., selaku Dosen Wali. 

6. Segenap staf  pengajar  di Universitas widyatama yang telah membimbing 

dan memberikan materi perkuliahan, serta memberikan ilmu selama 
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perkuliahan. Terima kasih juga kepada seluruh staff akademik Universitas 

Widyatama yang telah membantu dalam hal administrasi dan lain – lain. 

7. Direktori Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah IV Jawa Barat yang 

telah memberikan data – data yang dibutuhkan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini. 

8. Sepupu ku tersayang Musnaini, Syamroni dan Sucianti yang selalu 

memberikan doa dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas 

akhir. 

9. Teman – teman ku tersayang di gossip thantiek Christine Gustiana, S.T, 

Cahya S.T, Defrin  S.T, Dama, Etuw, Mimi S.T,  Rini S.T, Sela S.T, 

Tengke dan Teteh terima kasih telah menjadi teman terbaik dan 

memberikan  kenangan – kenangan  indah selama menjalani perkuliahan. 

Yuk yang lain mari kita meraih gelar ST kita. 

10. Terima kasih yang sangat tulus kepada Faliqul Amin yang telah 

memberikan masukan dan waktu untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

11. Seluruh teman – teman Teknik Infromatika angkatan 2008 yang tidak 

dapat disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan dan 

kerjasamanya selama ini. 

Akhir kata, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya 

dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

 

 

Bandung, Agustus 2014 
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