
ix 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

Subhanawata’ala atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Manajemen 

Akademik Di SMK Ma’arif Cidaun”. Dalam tugas akhir ini disusun sebagai syarat 

untuk memperoleh gelar sarjaan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program 

Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. 

 Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa mendapat dukungan, 

bantuan serta masukan dari semua pihak. Penulis ingin menyampaikan terima 

kasih yang sebesar – besarnya kepada: 

1. Allah Subhanawata’ala, yang telah memberikan kemudahan dan 

kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 

2. Kepada ibunda tercinta Ibu Tuty Udiyati yang selalu memberikan do’a 

yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak pernah berhenti baik 

secara moril dan materil, serta sebagai alasan bagi penulis untuk tetap 

berjuang menyelesaikan pendidikan ini.  

3. Ibu Anna Dara Andriana S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktu guna mengarahkan, dan 

memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam menyusun Tugas 

Akhir. 

4. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen penguji 1 atas saran 

yang sangat membantu dalam penyempurnaan tugas akhir ini. 

5. Ibu Riani Lubis, S.T.,M.T. selaku penguji 2 atas sarannya yang sangat 

membantu dalam penyempurnaan tugas akhir ini. 

6. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika  Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universtias 

Komputer Indonesia. 

7. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. selaku Doses Wali yang 

telah meluangkan waktunya selama saya mengikuti pendidikan di 

Universitas Komputer Indonesia. 



x 

 

8. Seluruh staff dosen di lingkungan Universitas komputer Indonesia 

yang telah memberikan penulis ilmu yang bermanfaat. 

9. Seluruh Bagian dan Pimpinan Yayasan LP Ma’arif Cidaun yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

10. Seluruh Bagian dan Pimpinan SMK Ma’arif Cidaun yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. 

11. Seluruh teman-teman kelas IF-6 angkatan 2016 atas semangat dan 

dukungannya.  

12. Sahabat-sahabat penulis, Ferri L. Halim, Mochammad Lutfi, 

Mochammad Chudaifah Ali, Krisna Setiadi, Helsan Firmansyah, Ary 

Sugiarto, Yuka Pangestu yang telah memberikan saran, dukungan dan 

bantuan semoga kita selalu sukses. 

13. Seluruh sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terimakasih untuk doa, semangat dan dukungannya. 

Penulis menyadari Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan masih 

banyak kekurangan. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis 

berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembacanya. 

 

        Bandung, Juli 2020 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 


