
KATA PENGANTAR 
 

            Bismillahirrahmanirrahim, 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, 

Segala puji bagi Allah. SWT, Rabb seluruh alam. Semoga Shalawat dan 

salam tercurah kepada Muhammad SAW, Keluarga-Sucinya, para sahabat 

dan para pengikutnya. 

Hanya karena kasih sayang dan kekuatan-Nya lah penyusun mampu 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KOMPUTERISASI PERHITUNGAN 

BETON RUMAH BERTINGKAT” yang merupakan salah satu syarat 

kelulusan yang harus dipenuhi dalam mencapai gelar Sarjana Komputer di 

STMIK AKAKOM YOGYAKARTA. 

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat Bp. DISON LIBRADO, SE., M.Kom, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, perhatian, dan 

ketelitian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk 

memberikan pengarahan kepada penyusun selama penulisan skripsi ini. 

Pada kesempatan ini pula, penyusun ingin mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati : 

1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T, selaku ketua STMIK AKAKOM  

2. Ibu Febri Nova Lenti, S.Si., M.T, selaku Ketua jurusan TI STMIK 

AKAKOM 

3. Sahabat dan teman dekat yang telah memberikan masukan dan 

bantuannya : Joni Maulindar, Yunaevi Kismalahiyan 
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4. Semua pihak yang turut memberikan dukungan dalam penulisan ini 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

Secara khusus, penyusun ingin mengucapkan terima kasih 

setulus tulusnya dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada 

Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, dukungan beserta do’a ayah 

dan ibu sangat berarti dalam perjalanan hidupku, redup kerlip jiwaku 

dan senantiasa selalu menjadi pelita dalam hatiku. Kepada Kakakku 

Jumadi Irianto dan Adikku Muhammad Sunarto, yang tiada hentinya 

memberikan dukungan moril dan spirituil kepada penulis hingga 

terselesaikannya skripsi ini, kiranya hanya Allah SWT yang dapat 

membalas semua kebaikan mereka. 

Penyusun sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

terdapat banyak kekurangan baik dari segi teknik penyajian penulisan, 

maupun materi penulisan mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki 

penulis. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan segala 

bentuk saran dan kritik dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi 

ini. 

Akhir kata penulis secara pribadi berharap karya ini bisa 

memberikan manfaat khususnya bagi penyusun dan bagi para 

pembaca pada umumnya. 

 

            Yogyakarta, 15 Januari 2012Februari 

2008 

Penyusun 
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