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KATA PENGANTAR 

Puji serta syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH  SWT  yang 

telah  memberikan  rahmat  serta  karunia-Nya  sehingga  penulis  dapat 

menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk 

menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Sistem Informasi 

STMIK ATMA LUHUR dengan ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM    

INFORMASI ADMINSTRASI KESISWAAN PADA SMK N 1 

PANGKALPINANG. Mengingat kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, 

penulis menyadari bahwa laporan skirpsi ini masih banyak kekurangan. Namun 

demikian, penulis sudah mengupayakan sebaik mungkin sesuai data yang ada 

untuk mendapatkan hasil sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan 

saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan skripsi 

ini. 

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam 

penyelesaian laporan ini. Kiranya tidak ada ucapan yang lebih baik kecuali rasa 

terima kasih kepada : 

1. ALLAH SWT yang telah memberikan hidayah dan karunianya kepada 

penulis, sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

3. Bapak Okkita Rizan, M.Kom selaku ketua program studi Sistem Informasi 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang dan Selaku Pembimbing Program. 

4. Ibu Elly Yanuarti, M.Kom selaku pembimbing dalam menyusun skripsi ini. 

5. Ibu Dra Kurnia Paratiwi Selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Pangkalpinang. 

6. Bapak Handrean guru pembimbing lapangan dan Guru TU SMK N 1 

Pangkalpinang. 

7. Guru dan Staf SMK N 1 Pangkalpinang yang tidak dapat disebutkan satu-

persatu. 

8. Dosen dan karyawan STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG. 

9. Kedua Orang tua dan Bunda Chandra Arnida yang selalu mendukung dan 

memberi doa. 
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10. Ruslim Selaku teman dekat yang selalu memberi motifasi untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

11. Semua sahabat dan teman seperjuangan mahasiswa/i SI dan TI angkatan 

tahun 2012. 

12. Semua sahabat dan teman seperjuangan mahasiswa/i SMK N 1 angkatan 

tahun 2011. 

13. Serta semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan laporan skripsi 

ini. 

 

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan berbagai keterbatasan penulis 

miliki, penulis hadirkan laporan skripsi ini sebagai sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang informatika. Semoga 

laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam laporan skripsi. 

 

 

      Pangkalpinang,  26 Juli 2016 
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