KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kepada Allah SWT, yang menguasai segala kekuasaan dan
pemilik segala ilmu. Dengan kasih dan sayang-Nya memberikan kekuasaan, ilmu
kepada

siapa

yang

dihendaki-Nya.

Dan

atas

kehendak-Nya

juga

Alhamdulillahirabbil’alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi dengan judul “ANALISIS PREDIKSI KELULUSAN SISWA
SMK PADA SNMPTN DENGAN METODE FUZZY MAMDANI (STUDI
KASUS : SMK NEGERI 4 BANDUNG)” disusun guna memenuhi syarat
kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Sistem
Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM) Bandung.
Tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan
rasa tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan dorongan dan semangat baik berupa material maupun spiritual.
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor.
2. 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. Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali selama masa kuliah.
5. Agus Nursikuwagus, ST., MT., MM., MOS., MTA. selaku pembimbing
sekaligus penguji, yang telah banyak memberikan motivasi, pengarahan dan
masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya
skripsi ini dengan tepat waktu dan hasil yang optimal.
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6. Rani Puspita Dhaniawaty, M.Kom dan Erna Susilawati, S.S, M.M, selaku
penguji yang banyak memberikan masukan-masukan dan motivasi yang
berharga kepada penulis.
7. Seluruh guru dan staf di SMK Negeri 4 Bandung yang telah memberikan
bantuan dan kepercayaan kepada penulis selama penulis melakukan
penelitian.
8. Ibu dan Ayah tercinta serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih
sayang dan doa tanpa batas.
9. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan atas kebersamaan dan kerjasamanya
selama kuliah.
10. Serta kepada seluruh pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu
persatu, hanya ucapan terima kasih atas segala yang pernah diberikan
sehingga skripso ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan.
Atas jasa baik mereka penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT
berkenan menerimanya sebagai amal kebaikan dan diberikan balasan yang berlipat
ganda. Aamiin.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini memiliki banyak
kekurangan, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun
dari pembaca. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khusunya
dan semua pihak pada umumnya.

Bandung, Juli 2018
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