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KATA PENGANTAR 

 

Assaamu’alaikum  Wr…Wb… 

Subhanallah, Alhamdulillahhirobbil’alamin, Lailahaillallah, Allahuakbar, 

Maha Suci ALLAH Tuhan sekalian alam, puji syukur kehadirat ALLAH 

Subhanawata’ala yang telah memberikan cahaya rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “ Analisa dan 

Perancangan Sistem Informasi Administrasi dan Penilaian Siswa Pada SMP 

Negeri 3 Payung Bangka Selatan Dengan Berorientasi Objek”. Shalawat wa 

salam, Allahumashali’ala Muhammad wa’ala ali Muhammad, yang telah 

memberikan tauladan dan sebaik – baik manusia sebagai contoh dalam menjalani 

hidup. 

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. 

Dengan Segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan 

skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai 

pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan, penulis menyapaikan ucapan terima 

kasih kepada:   

1. Allah SWT, yang telah mengijinkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir 

ini, karena hanya dengan ijin-Mu, semua hal yang ada didunia ini dapat 

terjadi. 

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

3. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.sc Selaku ketua STMIK ATMA LUHUR. 

4. Bapak Okkita Rizan, M. Kom Selaku Kaprodi Sistem Informasi. 

5. Ibu Yuyi Andrika , M. Kom selaku dosen pembimbing teori dan dosen 

pembimbing program yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam 

memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan koreksi serta petunjuk kepada 

penulis sehingga terselesaikan Skripsi ini. 

6. Bapak Hamdan, S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Payung Bangka 

Selatan. 

7. Ibu Azzpawiyati Selaku Staff TU SMP Negeri 3 Payung Bangka Selatan.  
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8. Guru dan Para Staff TU SMP Negeri 3 Payung Bangka Selatan. 

9. Terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua ku, ibuku tersayang 

Nurhayati dan ayahku Almarhum M.Rum senantiasa selalu memberikan do’a, 

materi, dukungan, semoga Allah SWT membalas dengan kebahagian yang 

hakiki. 

10. Keluarga besarku yang tidak bisa disebutkn satu persatu, Nengsih, Irayani, 

Asmara dan Alhamidi yang telah memberikan dukungan semangat, nasihat 

serta do’a kepada penulis. 

11. Teman Sekaligus saudara dan sahabat terbaikku Selly Apriyani Putri, 

Muslimin, Kafilla Qur’ani yang selama ini telah memberikan banyak bantuan. 

12. Teman Sekaligus Saudara kakak terbaikku Sabania S. Kom, Elisa Pratiwi S. 

Kom, Ari Wijoko S. Kom dan buat my someone Riko Saputra S. Kom yang 

sangat special dalam hidup saya telah membantu dan memberi dukungan 

semangat serta selalu ada buat saya.  

13. Teman –teman seperjuangan Melda, Suryati, Desy Hikmawati,  dan lainnya 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

14. Teman – teman se-perjuangan dan se-angkatan 2012 STMIK Atma Luhur 

terima kasih atas dukungan. 

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya 

kepada semuanya yang telah membantu penelitian ini. Akhir kata penulis mohon 

maaf dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. 

 

 

    Pangkalpinang, 25 Juli 2016 

 

 

                                                                                 Penulis 

 


