KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat
Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan
tugas akhir ini yang berjudul “PENERAPAN KARTU PINTAR SISWA
BERBASIS RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) DALAM
PROSES AKADEMIK DI SMKS RIYADLUT TAUHID”. Tugas akhir ini
merupakan prasyarat untuk memenuhi syarat utama kelulusan program
pendidikan Strata 1 pada Program Studi Teknik Informatika, Universitas
Komputer Indonesia.
Banyak sekali rintangan dan kesulitan yang harus penulis hadapi dalam
menyelesaikan tugas akhir ini. Akan tetapi dengan banyaknya dorongan dari
semua pihak yang senantiasi memberikan dukungan dan semangat, tugas akhir ini
pun dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam
penyelesain tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya seluruh kegiatan
penelitian serta penyusunan laporan tugas akhir ini dapat terlaksanan
dengan baik.
2. Kedua orang tua yang dengan senantiasa memberikan doa, dukungan
moral dan materil, serta segala nasihat dan perhatian dengan tulus.
3. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T selaku Ketua Program Studi
Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia.
4. Ibu Gentisya Tri Mardiani, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing
yang telah senantiasa membimbing dan memberikan dukungan.
5. Bapak Alif Finandhita, S.Kom., M.T. selaku reviewer yang telah
memberikan masukan dan bimbingannya dalam proses penyusunan
laporan tugas akhir ini.
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6. Bapak Erick Wijaya, S.Kom., M.T. selaku penguji yang telah memberikan
masukan dan saran dalam penyusuan laporan tugas akhir ini.
7. Ibu Utami Dewi Widianti, S.Kom., M.Kom selaku dosen wali yang telah
memberikan bimbingannya selama penulis menjadi anak walinya
8. Rekan-rekan kelas IF-2 2014 yang senantiasa berbagi ilmu dalam proses
perkuliahan dan berjuang bersama dalam pengerjaan tugas akhir.
9. Terakhir kepada seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa
penulis sebutkan satu-persatu
Akhir kata, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan yang telah
diterima penulis. Kata maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan dan
keterbatasan ini. Penulis berharap semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat
bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan.

Bandung, 1 Maret 2019
Penulis

Yudi Ramdani
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