KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb
Alhamdulilahhirabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan, tetapi
sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya layak untuk Allah Tuhan seru
sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hiddayah-Nya yang tiada
terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat dalam
menempuh 3 sks dalam mata kuliah Skripsi. Tak lupa sholawat dan salam penulis
curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabat beliau.
Aamin
Penelitian Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil pengamatan yang didapat
sewaktu melakukan penelitian di SMA PGRI Lembang. Dengan segala kerendahan
hati, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, mengingat
keterbatasan penulis sebagai manusia. Namun penulis tetap berharap semoga
laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan acuan
untuk adik-adik angkatan yang juga akan mengikuti penelitian skripsi.
Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga
penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan
laporan ini:
1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Dr. Ir. Herman S.Soegoto.,MBA selaku Dekan Fakultas Teknik & Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia.
3. Marliana Budhiningtias Winanti,S.Si, M.Si .selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia
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4. Bapak Bella Hardiyana, S.KOM..M.KOM selaku Dosen wali Universitas
Komputer Indonesia.
5. Ibu R. Fenny Syafariani, M.Stat selaku Dosen Pembimbing
6. Muhammad Rajab Fachrizal, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penguji
7. Julian Chandra Wibawa, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Penguji
8. Ibu Dra. ERLYNA selaku Kepala Sekolah SMA PGRI Lembang yang telah
mengijinkan untuk Penelitian di SMA PGRI Lembang
9. Bapak David Mulfiadi selaku Kepala Tata Usaha SMA PGRI Lembang yang
telah membantu dan memberi pengarahan untuk dapat melaksanakan Penelitian
ini.
10. Ibu Ita Juwitasari selaku Bendahara sekolah SMA PGRI Lembang yang telah
membantu untuk dapat melaksanakan penelitian ini.
11. Yang terhomat seluruh Bapak dan Ibu di SMA PGRI Lembang yang tidak bisa
saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, kerjasama, dan
pengajaran yang baik.
12. Sahabat- sahabat yang telah memberikan semangat dalam pembuatan laporan
ini.
13. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi Semangat kehidupan
dikampus, kebersamaan, dukungan, dan motivasi dalam setiap kesempatan
kepada penulis.
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak, penelitian
skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala amal kebaikan dan
bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
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Dalam menulis laporan, penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari
sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasan, namun penulis berharap laporan
ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.
Akhir kata penulis sampaikan, semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang mebacanya dan mebutuhkannya, khususnya bagi penulis dan kita
semua pada umunya.
Billahi taufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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