KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena
berkat rahmat hidayah dan ridhonya, saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi
ini yang berjudul “SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEBSITE
DI SMAN 1 TEGALWARU PURWAKARTA”.
Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar S1 (Strata Satu) pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Program Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia.
Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati dari lubuk hati yang paling
dalam penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala sumbangsih
dan bantuan yang diberikan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu
kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga
penulis dapat menyelesaikan makalah usulan penelitian ini.
2.

Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.

3. Dr. Ir. Herman S.Soegoto,. MBA ,selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer.
4. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si, M.Si ,selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia.
5. Diana Effendi, ST.,MT , selaku dosen wali.
6. Myrna Dwi R, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Seluruh dosen pengajar di Universitas Komputer Indonesia yang telah
memberikan ilmu kepada penulis mudah-mudahan ilmu yang diajarkan
bermanfaat dan menjadi amal perbaikan.
8. Kepada orang tua saya yang selalu memberikan do’a restu dan dorongan moral.
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9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i yang tak bisa disebutkan satu persatu
namanya,

terima

kasih

atas

kebersamaan,

bantuan,

dorongan

dan

kesabarannya.
10. Ibu Dede Holilah, Bapak Agus Sunarya, Bapak Ade Sukiman, dan seluruh staff
yang ada di SMAN 1 Tegalwaru yang telah mengijinkan melakukan penelitian.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini yang
tidak bisa disebutkan satu persatu.
Penulis menyadari banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan
skripsi ini, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta
pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik
dan saran yang berguna yang bersifat membangun. Akhir kata semoga skripsi yang
penulis susun ini dapat berguna dan bermanfaat bagi diri penulis pada khususnya
dan pembaca pada umumnya.

Bandung,

2018

Penulis,

(Rizky Rangga Saputra)
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