
 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji bagi ALLAH SWT rabb semesta alam, 

pengatur dunia dan seisinya, tiada daya yang mampu menandinginya, yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayat dan karunia-NYA berupa Islam, Iman dan Sehat 

sehingga penulis dapat merasakan nikmat kehidupan. Serta, shalawat serta salam, 

kami agungkan kepada Rasullullah Muhammad SAW, atas perjuangan beliau 

selama 23 tahun menyebarkan, mempertahankan, dan memperjuangkan Islam 

hingga keindahan dan keagungannya dapat kami rasakan sampai saat ini. 

 

Skripsi dengan judul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

BENGKEL BUBUT BERBASIS DESKTOP PADA BENGKEL BERKAH” disusun 

sebagai salah satu syarat utama dalam meraih gelar Sarjana Teknik pada Jurusan 

Teknik Elektro Universitas Lampung. 

 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapak Prof. Drs. Suharno, M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik 

Universitas Lampung.  

2. Bapak Agus Trisanto, Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung; 



 

 

3. Ibu Herlinawati, S.T., M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung; 

4. Bapak Yuliarto Raharjo, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Utama atas 

kesediaan, arahan, saran, serta dorongan semangat dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

5. Bapak Meizano Ardhi M, S.Si., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kedua atas 

kesediaan, arahan, saran, serta dorongan semangat dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

6. Bapak Dr.Eng. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc. selaku Dosen Penguji yang 

telah berkenan memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penyelesaian 

skripsi ini; 

7. Bapak Herri Gusmedi, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas 

bimbingannya selama penulis menempuh masa studi di Jurusan Teknik 

Elektro Universitas Lampung; 

8. Mbak Dian Rustiningsih (Ning) atas bantuannya dalam mengurus masalah 

administrasi selama penulis menjadi mahasiswa; 

9. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama 

penulis menimba ilmu di Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung; 

10. Ibunda Sri Lestari, Ayahanda (alm) Sujono, Adinda Chantika Raudia Pratiwi 

dan Athaya Fendera Johnovan, terima kasih atas doa dan dukungan moril 

kepada kami untuk menyelesaikan skripsi ini. 

11. Maria Ulfa Muthmainah yang telah mendukung saya dalam semangat selama 

3,5 tahun ini, terima kasih atas kebahagiaan yang diberikan. 



 

 

12. Karyawan-karyawan Bengkel Bubut Berkah Garuntang  yang bekerjasama 

dengan kami untuk mendapatkan data-data yang mendukung penelitian saya. 

13. Sahabat, saudara, dan kawan seperjuangan mahasiswa Jurusan Teknik Elektro 

’10 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu atas kebersamaan, 

persaudaraan, motivasi, dukungan, serta kisah yang takkan terlupa sepanjang 

masa (Cepat Menyusul ya) 

14. Seluruh mahasiswa Jurusan Teknik Elektro. 

15. Komputer dan Laptop yang telah mendukung saya dari pagi ke pagi, malam 

ke malam. Terima kasih sudah bertahan dengan sebaik mungkin. 

 

Setiap karya yang dibuat oleh manusia, tidak lepas dari kesalahan. Begitupun, 

dengan tugas akhir ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, dengan segala 

kerendahan hati kami memohon maaf. 
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