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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan 

karunia-Nya tugas akhir yang berjudul “Pembangunan Smart Card Student Dengan 

Teknologi NFC(Near Field Communication) Di SMK ICB CT Bandung” sebagai 

syarat untuk menyelesaikan program studi Strata I Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer Indonesia dapat selesai 

sebagaimana mestinya. 

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak terkait diantarnya: 

1. Allah SWT yang selalu membantu hambanya dalam setiap cobaan dan kesuliatan. 

2. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat serta dukungan moril maupun materi yang tak terhingga 

selama ini. 

3. Bapak Angga Setiyadi, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah 

sabar membimbing dan memberikan pengarahan selama penelitian tugas akhir ini, 

sehingga dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

4. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom. selaku dosen penguji I yang telah 

memberikan masukan dan arahan. 

5. Bapak Irawan Afrianto, S.T., M.T. selaku dosen penguji II yang telah memberikan 

masukan dan arahan. 

6. Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali IF-6 angkatan 2014. 

7. Bapak Jakarlen Simbolon, S.Pd.Ing , Bapak Iwan Ridwan, S.Pd , Bapak Galih 

Arifandi, S.Pd yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di 

SMK ICB CT Bandung. 

8. Bapak Mikky Harliatin, S.Kom , Bapak Arip Ramdani, S.T, Bapak Tri Ashari S. 

Farm dan Bapak Wawan yang telah memberikan arahan di lingkungan sekolah. 

9. Burnok Familly yang telah berjuang bersama-sama dalam tugas akhir ini. 
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10. Mufidah Septiani, Amd.,Keb yang telah memberikan dukungan dan doa untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Seluruh Dosen dan Staff pengajar program studi Teknik Informatika Universitas 

Komputer Indoneisa 

12. Semua pihak yang terlibat dan ikut membantu tugas akhir ini baik secara langusng 

maupun tidak langsung. 

Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan tugas akhir 

skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu 

kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan ke arah 

yang lebih baik. 
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