KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan
karunia serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang
berjudul “APLIKASI PENCARIAN DAN PEMESANAN KOST DI KOTA
PANGKALPINANG

MENGGUNAKAN

SISTEM

INFORMASI

GEOGRAFIS BERBASIS WEBSITE”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu
persyaratan akademis untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STMIK ATMA LUHUR
Pangkalpinang. Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari
sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan
senang hati.
Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi
ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai
pihak. Untuk itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis penulis
menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia serta
kesehatan kehidupan di dunia ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan
kepada penulis baik spirit maupun materi.
3. Isteri dan Anak tercinta yang telah memberikan motivasi dan dukungan
kepada penulis sepanjang hari.
4. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan STMIK ATMA LUHUR.
5. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, Msc, selaku Ketua STMIK ATMA LUHUR.
6. Bapak Sujono, M.Kom, selaku Kaprodi Teknik Informatika dan dosen
pembimbing.
7. Para Dosen yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di Atma
Luhur.
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8. Para

teman-teman

seperjuangan

Teknik

Informatika

yang

telah

memberikan masukan serta bantuan selama ini.
9. Para pemilik Kost di Kota Pangkalpinang yang telah membantu
memberikan masukan data dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunanlaporan skripsi ini masih
jauh dari kata sempurna, maka dengan penuh kerendahan hati penulis
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari siapapun didalam
penyempurnaan laporan ini.
Akhir kata, penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa/i
STMIK ATMA LUHUR, bagi masyarakat dan bagi siapapun yang membaca
laporan ini.

Pangkalpinang, 08 September 2015

Penulis
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