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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan semangat, Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan baik. Karena kehendakNya 

pulalah laporan skripsi ini bisa selesai disusun dan dicetak serta disahkan oleh 

pembimbing. 

 Laporan skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat kelulusan 

program studi strata satu (S1) pada Jurusan Sistem Informasi STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

 Pada  kesempatan ini penulis mengambil topik dalam penulisan laporan 

skrispi adalah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data 

Kepegawaian Pada Kantor Kecamatan Mendo Barat Dengan Metodologi 

Berorientasi Objek. 

 Dalam proses penyusunan laporan skripsi ini, penulis banyak 

mendapatkan bantuan moril maupun materil. Untuk itu penulis menghaturkan rasa 

hormat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses 

penyelesaian laporan skripsi ini, terutama kepada : 

1. Allah SWT yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan di dunia. 

2. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur. 

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

Pangkalpinang. 

4. Okkita Rizan, M. Kom, selaku Kaprodi Sistem Informasi. 

5. Ibu Fitriyani, M. Kom, selaku Dosen pembimbing Teori. 

6. Bapak Ellya Helmud, M. Kom, selaku Dosen pembimbing Program. 

7. Bapak Camat beserta jajarannya yang telah memberikan izin tanpa 

mempersulit penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini. 

8. Keluarga tercinta khususnya Ibu dan Bapak yang menjadi motivator bagi 

penulis, Kakak dan adik yang selalu mendukung segala keinginan penulis dan  

selalu memberikan dukungan baik materil dan spiritual. Karena doa dan restu 

merekalah penulis dapat menghadapi masalah yang ada pada saat penulisan 
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laporan skrispi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya sesuai yang 

diharapkan. 

9. Teman-teman semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

selalu mendampingi, membantu serta memberi motivasi dalam penyusunan 

laporan skripsi ini. 

10. Seluruh Dosen dan staff STMIK Atma Luhur yang telah membantu penulis 

dalam melengkapi administrasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan 

skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini belum sempurna, masih 

banyak terdapat kekurangan dan kekhilafan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga berguna 

sebagai bahan masukan guna meningkatkan mutu dari laporan skripsi ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga laporan skripsi ini dapat memberi 

manfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Pangkalpinang,   26 Juli 2016 
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