KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan kehidupan dan akal pikiran, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah
serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Front Office Menumbing Heritage
Hotel Berbasis Web”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian
persyaratan guna memperoleh gelar sarjana komputer dalam program studi strata satu
(S1) pada jurusan Sistem Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Untuk itu, kritik dan saran dari semua pihak sangan penulis harapkan demi
penyempurnaan skripsi ini. Dengan segala keterbatasan, penulis juga menyadari
bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan dan
dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada
kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan
keberkahannya dalam penyusunan skripsi ini.

2.

Kedua orang tua penulis, Ibu dan bapak terima kasih atas doa yang tulus,
dukungan, motivasi dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

3.

Bapak Drs. Djaetun Hs selaku pendiri STMIK Atma Luhur.

4.

Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur.

5.

Bapak Okkita Rizan, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.

6.

Ibu Hamidah, M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini,
yang dengan penuh kesabaran membimbing dan memberikan masukan yang
sangat berarti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7.

Seluruh Staff Menumbing Heritage Hotel dan department yang terkait yang telah
banyak membantu penulis melakukan penelitian dan pengambilan data.
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8.

Sahabat seperjuangan yang telah membagi ilmu serta memberi warna dalam
persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin selama masuk kuliah di
STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.

9.

Teman – Teman almamater angkatan 2012 Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi.

10. Seluruh dosen STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.
Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan rahmat serta
hidayahNya kepada kita semua. Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan
manfaat untuk semua pihak yang berkepentingan.

Pangkalpinang, Juli 2016
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