KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan
penyayang, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan
karya tulis Penelitian ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negri Cibiru 09 yang
berlokasi bertempat di Jln. Pendidikan no.13 Ds.Cibiru Hilir, Kota Bandung
40393. Dalam Tugas akhir ini penyusun mengambil judul ”SISTEM INFORMASI
AKADEMIK

BERBASIS

WEB

DI

SDN

CIBIRU

09

KABUPATEN

BANDUNG”.
Dalam penulisan Penelitian ini, tentunya banyak pihak yang telah
memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada habisnya kepada :
1. Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga laporan ini
dapat terselesaikan.
2. Kepada Bapak Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Ir. Herman Soegoto.,MBA. selaku Dekan Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
4. Kepada Ibu Dr. Marliana B. Winanti, S.Si., M.Si. selaku Ketua Program
Studi Jurusan Manajemen Informatika Universitas Komputer Indonesia.
5. Kepada Ibu Deasy Permatasari, S.Si, M.T selaku dosen wali MI-1 dan juga
dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, solusi, serta ilmu
dalam menyusun Tugas akhir ini.
6. Kepada Bapak Leonardi Paris, S.Kom., M.Kom selaku dosen Penguji.
7. Seluruh staff pengajar sebagai dosen yang telah memberi materi perkuliahan
dari semester 1 sampai semester 6 sehingga penulis dapat menambah ilmu
dan wawasan.
8. Kepada Ibu Cucu Puspitawati,S,Pd,M.M.Pd. selaku kepala Sekolah SDN
Cibiru 09 yang telah mengijinkan untuk melakukan penelitian di SDN
Cibiru 09.
9. Kepada seluruh staff SDN Cibiru 09 yang memberikan dukungan.
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10. Kepada keluarga, terutama Ibunda Hj.Hasanah dan Ayahanda H.Anshori
yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta do’a yang
tidak pernah terputus. Terima kasih banyak.
11. Kepada teman, sekaligus penyemangat Tugas Akhir saya yang telah
meluangkan waktu dan memberikan dukungan dalam penulisan Tugas Akhir
ini yang mana setiap orangnya tidak bisa saya tulis satu persatu.
12. Kepada rekan-rekan dari MI-1 angkatan 2014 yang telah membantu
memberi masukan, maupun dukungan moril ataupun mental sehingga
penulis dapat menyelasikan penyusunan penulisan Tugas Akhir ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan dari program studi sistem informasi
yang mengambil Tugas Akhir maupun Skripsi tahun 2017 yang sama-sama
saling mendukung dan memberi masukan agar dapat lulus tahun ini.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah turut
serta dalam penyelesaian penyusunan penulisan Tugas Akhir ini.
Akhir kata, semoga laporan penelitian ini ada manfaatnya, khususnya bagi
penulis dan umumnya bagi kita semua dalam menambah wawasan pengetahuan
dan pemikiran kita.
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