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KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

laporan ini guna memenuhi tugas penelitian Skripsi pada Program Studi Sistem 

Informasi yang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Judul penelitian 

Skripsi ini adalah “Sistem Informasi E-Raport Pada TK Asmaul Husna 

Rancaekek”. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada baginda 

Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh kepada 

sunnahnya, Aamiin. 

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada Allah SWT, dan juga kepada orang yang sangat saya 

sayangi yang selalu memberi dukungan dan selalu mendoakan saya dalam setiap 

doanya, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang 

telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

2. Assoc. Prof, Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Dan Ilmu Komputer. 

3. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi. 

4. Ibu Rani Puspita Dhaniawaty, M.Kom selaku dosen wali yang selalu 

mensupport dan memberikan materi-materi pembelajaran.  

5. Ibu Novrini Hasti, S.Si., M.T selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan dan arahan untuk saya, dan memberikan dukungan 

dalam penyelesaian skripsi ini.  

6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Sistem Informasi yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Serta seluruh staff Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer yang telah membantu menunjang kepentingan 

peneliti selama perkuliahan. 
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7. Dr. Tjitji Wartisah, M.Pd Selaku Kepala Sekolah TK Asmaul Husna 

Rancaekek yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa. 

9. Rekan mahasiswa yang juga sedang menyusun laporan, atas dukungan dan 

motivasi untuk menyelesaikan laporan ini. 

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penelitian ini, baik itu 

dalam penyajian dan penulisan laporan, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman penulis. Oleh karena itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan 

saran dan kritik yang membangun. Terimakasih   

 

 Bandung,  Februari 2021 

 

Syifa Anida Sholihat 
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