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SANWACANA 
 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, 

karena atas rahmat dan hidayah–Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian 

serta dapat menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di 

Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. Judul dari skripsi ini adalah ”Pengembangan Sistem 

Informasi Geografis Objek Wisata Di Kabupaten Pesisir Barat Menggunakan 

Google Maps Pada Perangkat Mobile Berbasis Android”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun 

berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Suharso, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.  

2. Bapak Dr. Ir. Kurnia Muludi, M.S.Sc. sebagai Pembimbing Utama yang telah 

membimbing Penulis dan memberikan semangat sehingga penulisan skripsi 

ini dapat diselesaikan.  

3. Ibu Ossy Dwi Endah Wulansari, M.T., sebagai Pembimbing Kedua yang telah 

memberikan saran, bantuan dan membimbing penulis dalam pembuatan 
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skripsi ini.  

4. Bapak Ir. Machudor Yusman M, M.Kom., sebagai Pembahas dan selaku 

Ketua Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung yang telah memberikan 

masukan-masukan yang bermanfaat dalam perbaikan skripsi ini.   

5. Bapak Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer 

Universitas Lampung. 

6. Bapak Dr. Eng. Admi Syarif, selaku pembimbing akademik selama penulis 

menjadi mahasiswa Ilmu Komputer Universitas Lampung. 

7. Bapak dan Ibu dosen beserta Staff Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung khususnya jurusan Ilmu Komputer. 

8. Bapak Drs. Guntur Panjaitan, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Dinas 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir Barat. 

9. Seluruh staff dan karyawan di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pesisir 

Barat yang penulis tidak dapat sebut satu persatu terima kasih atas kerja sama 

nya. 

10. Teristimewa kedua orang tuaku, bak dan mak tercinta, yang selalu 

memberikan do’a dalam setiap sujudmu dan harapan di setiap tetes 

keringatmu demi tercapainya kesuksesanku. Yang sangat aku sayangi dan aku 

hormati yang selalu menanti keberhasilanku. 

11. Kakakku Ngah Novi Susanti, Ngah Nili Sartika, adikku Helda Yeti dan 

Nakanku Vivi Zuriyah tersayang yang selalu mendukung dan mendo’akanku. 

12. Mega Elvhia yang selalu memberi motivasi, pengorbanan, kesabaran dan 

dukungannya. 
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13. Keluarga di Nyunyai abang Din dan ngah Ili serta nakan-nakanku Resti,Ari 

dan Sahrul, keluarga di Bay pass raya mak aji Kemala, wo Rita, mong Nizom 

dan mong Fariz, keluarga di Kemiling abang Taman dan ngah Nur serta 

nakan-nakanku Meta dan Rian yang telah banyak membantuku baik secara 

moril maupun materil 

14. Keluarga Besarku dari Krui 

15. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 ilmu komputer yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu (Badar, Resti, Ade, Andikha, Agata, Arif, Andrian, 

Dexter, Ervan, Dako, Karina, Triwid, Erlan). Terima kasih atas kebersamaan 

yang indah selama ini. 

16. Kelompok Liqo Ust. Dwi Sakethi, Akh Taufik, Akh. Apkuan Arrasyid, Akh. 

Tanto, Akh. Andreas, Akh Deby terimakasih untuk persaudaraan yang luar 

biasa, Semoga Silaturahmi dan Ukhwah kita selalu terjaga sampai kita 

dikumpulkan kembali di taman Firdaus nya. Amiin 

17. Kakak Rudhi Hartono S.Kom yang selalu membantu, memberi motivasi, 

semangat di saat lemah, mengingatkan di saat lupa, menjaga di saat lalai, dan 

doa yang selalu mengiringi disaat perjalanan panjang nan melelahkan. 

18. Saudaraku seperjuangan meraih sarjana, kak Rudiansyah, kak Insan, kak 

Topik, kak Robi, kak Agus, Alpiyan Zaki, Revi, Angger, Ferdi, Andika, 

Amin, Dimas, Irul, Agus, Gilang, Taqim, Dani, atas kebersamaan dan 

semangat di tengah hambatan dan rintangan yang kita lalui bersama. Sukses 

selalu untuk kita semua. Aamiin.. 

19. Kakak-kakak angkatan 2005, 2006, 2007 dan 2008 Adik-adik angkatan 2010, 

2011, 2012, 2013 dan 2014 yang bersedia membantu segalanya dengan ikhlas. 
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20. Penghuni Wisma Pelangi, (warna – warni kehidupan telah kita jalani bersama, 

senang sedih haru biru seperti pelangi yang mewarnai hidup menjadi lebih 

bermakna). Terimakasih telah menjadi keluarga baru dan pengalaman yang 

luar biasa disini 

21. Keluarga besar bang Fendi dan ngeh Hengky yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu atas dukungan dan bantuan. 

22. Staff dan karyawan Kelurahan Kampung Baru (Pak Lurah, Abah Fasni, kang 

Toing, kak Hadi RT 03 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan. 

23. Rekan-rekan nongkrong rental ps jombler, warung bang alik, rombongan anak 

vespa dan anak-anak muda kampung baru khusus nya rt 03 atas dukungan dan 

kebersamaannya selama ini. 

24. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian penlisan skripsi ini. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih bisa dikembangkan lebih 

lanjut, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Bandar Lampung, 16 Januari 2015  

Penulis  

 

Efriansyah 


