KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya, shalawat serta salam
semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW dan tidak lupa juga doa restu dari
kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang
berjudul “Sistem Informasi Manajemen Aset Fasilitas SMK Pertanian Panca Marga
Kotamobagu”. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam
menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia.
Penulis membutuhkan peran serta dari pihak lain untuk proses penyelesaian
Tugas Akhir ini, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu
izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik.
2. Ibu Rosnani Massie, SH. Selaku orang tua dan salah satu pendiri Yayasan
Pemuda Panca Marga Kotamobagu yang memberikan doa restu dan dukungan
penuh kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tanggung jawab
akademik di Universitas Komputer Indonesia.
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Moongondow (Guhanga) dirantau sekaligus Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer, Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan support
baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas
sebagai mahasiswa di kampus Universitas Komputer Indonesia.
4. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta nasihat tidak henti-hentinya
mengarahkan dan memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam
menuntun penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Ibu Tati Harihayati Mardzuki S.T., M.T. selaku reviewer dan penguji yang
dengan tegas memberikan kritik serta saran, nasihat dan koreksinya demi
kemajuan ilmu pengetahuan dan semangat sebagai akademisi, sehingga
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penulis termotivasi untuk terus berkembang dan dapat menyelesaikan Tugas
Akhir ini.
6. Bapak Khawarij Imban, S.Pd selaku Kepala Tata Usaha dan Ibu Junita
Mokoagow sebagai Kepala Bagian Dapodik di SMK Pertanian Panca Marga
Kotamobagu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan
penelitian Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Kawan perjuangan di Keluarga Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang
Mongondow (KPMIBM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat
Unikom, sebagai tempat penulis pertama kali mencerap pengalaman
intelektual sampai aksi turun ke jalan dan penulis dapat mencicipi hangatnya
solidaritas serta ikatan kekeluargaan.
8. Lazuardi Danar Pratisna, S.Kom, selaku kamerad perjuangan dan kawan
diskusi, yang telah membantu serta selalu memberikan dukungan dalam
penyusunan Tugas Akhir ini.
9. Berikut, teman-teman IF-14 Angkatan 2011 yang entah kapan kita dapat
bertemu kembali, teman-teman yang menjadi motivasi penulis dalam
menyelesaikan tanggung jawab akademik sampai berhasil menyusun Tugas
Akhir ini.
10. Serta semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan Tugas Akhir
ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis haturkan seluruh rasa
hormat dan terima kasih.
Penulis menanti kritik dan saran untuk kesempurnaan dan pengembangan
Tugas Akhir ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya
dan bagi pembaca pada umumnya.
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