KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.
Penelitian dilaksanakan di SMK Merdeka Bandung yang beralamatkan di Jl
Pahlawan no.54 Bandung. Dalam laporan ini penulis mengambil judil “SISTEM
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Dalam penulisan skrispsi ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan yang
diperoleh dari berbagai pihak, baik moral maupun material, oleh karenanya
perkenankanlah penulis dalam kesempatan ini dengan rasa tulus mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan
dorongan dan semangat kepada :
1. Kepada Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor UNIKOM;
2. Kepada Dr. Ir. Herman S.Soegoto, MBA. Selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer;
3. Kepada Dr. Marliana B. Winanti S.Si., M.Si selaku Kaprodi Sistem Informasi;
4. Kepada Imelda, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah
memberikan motivasi, pengarahan dan masukan-masukan berharga kepada
penulis, sehinga dapat diselesaikannya laporan skripsi ini dengan tepat waktu
dan hasil yang optimal.
5. Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom dan Julian Chandra W, S.Kom., M.Kom.
selaku dosen penguji.
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6. Kepada Herwan Suwandi S.Pd, M.Kom. Selaku dosen keamanan sistem
informasi yang telah memberikan masukan dan pengarahan dalam proses
pembuatan aplikasi sistem informasi prakerin berbasis web.
7. Orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik secara mental
maupun material, kasih dan sayang.
8. Semua pihak SMK Merdeka Bandung yang telah menerima penulis dengan
sangat antusias untuk melakukan penelitian.
9. Kepada teman-teman dan sahabat Program Studi Sistem Informasi Fakultas
Teknik dan Komputer.
Penulis menyadari bahwa baik dalam cara penulisan, tata Bahasa ataupun
sistematika penyajian masih jauh dari kesempurnaan mudah-mudahan skripsi yang
penulis buat dan penulis susun ini dapat menjadi dan memberikan manfaat bagi diri
penulis dan para pembaca. Amin yaa robbal a’lamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bandung, Juli 2018

Muchamad Rafi Subhi Fauzi
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