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KATA PENGANTAR 

 
 

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada ALLAH SWT sehingga 

skripsi dengan judul " SISTEM INFORMASI BENGKEL (Studi Kasus  Pada Sistem 

Informasi Pada Bengkel Barokah Malang)” ini dapat terselesaikan. 

 Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus sebagai 

salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan 

Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya Malang,  

2. Bapak Dr. Kusdi Rahardjo, D.E.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis 

Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 
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Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

4. Bapak Dr. Kertahadi,M.com, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah berkenan 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Devi Farah Azizah S.sos, MAB, selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah 

berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas 

ilmu dan nasihat yang telah diberikan, seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas bantuannya. 

7. Seluruh staf dan karyawan Bengkel Barokah Malang , yang telah memberikan 

kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Bapak, ibu, dan kakak ku tercinta yang senantiasa mendampingi, menyayangi, yang 

selalu memberikan nasehat-nasehat, doa, serta dukungan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.Seluruh staf dan karyawan Bengkel Barokah, Malang, yang 
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telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk melakukan 

penelitian. 

9. Teman-teman saya dan sahabat saya yang telah memberi motivasi, bantuan, dorongan 

dalam penyusunan skripsi ini dan teman-teman bisnis kelas A angkatan 2006 dan 

teman-teman MSI angkatan 2006 atas kebersamaan dan dukungannya. 

 

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan informasi dan bimbingan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 
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