KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Puji syukur peneliti sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
ini, tidak lupa peneliti panjatkan solawat serta salam semoga senantiasa terlimpah
curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana pada Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia, dengan judul “SIRAMIK (Sistem
Informasi Rapor dan Agenda Akademik) pada SD Negeri 127 Sekeloa”.
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta
dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti dengan
senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Dr. Ir. Herman S. Soegoto., MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer.
3. Dr. Marliana Budhiningtias W., S.Si., M.Si, selaku Ketua Program Studi Sistem
Informasi.
4. Bella Hardiyana, S.Kom.,M.Kom, selaku dosen wali SI-3 2015 yang telah banyak
memberikan kritik dan saran, pengarahan serta motivasi.
5. Andri Sahata S, S.Kom., M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan semangat, motivasi, pengarahan, kritik dan masukan-masukan kepada
peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan hasil
yang optimal.
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6. Dosen Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran yang sangat
membangun.
7. Teti Hartiwi, S.pd.SD.,MM.Pd dan Yayah Rokayah S.pd selaku Kepala Sekolah
dan Bagian Kurikulum SD Negeri 127 Sekeloa serta para guru yang telah
membantu jalannya penelitian skripsi ini kepada peneliti.
8. Kedua orang tua tercinta, bapak Harold dan ibu Suwarsih yang selalu mendukung,
baik moril mapun materi, memberikan semangat, motivasi serta doa yang tiada
hentinya untuk peneliti.
9. Teman-teman, saudara dan seluruh keluarga besar, yang selalu mendukung,
memberikan semangat dan nasehat-nasehatnya kepada peneliti.
10. Serta kepada semua pihak yang telah membantu peneliti, yang tidak dapat
disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan doa serta motivasi yang
diberikan kepada peneliti.
Akhir kata peneliti sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan menjadi
penolong kelak di akhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, semoga skripsi yang telah
peneliti susun ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri maupun
para pembaca. Amin yaa robbal a’lamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bandung, Juli 2019
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