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 Pertama-tama sekali Penulis ingin mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala Puji dan 

Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan 

kasih sayang-Nya yang telah memberikan kelancaran,  

 Kemudahan dan pertolongan kepada Penulis sehingga penulisan dapat menyelesaikan 

laporan Skripsi ini yang merupakan dari ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan program Studi 

Stara Satu (S1) pada jurusan Sistem Informasi di STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinag 

sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 

 Penulisan menyadari bahwa laporan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, 

bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. 

Penulis menyadari bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun 

demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi 

STMIK Atma Luhur, khususnya untuk jurusan Sistem Informasi juga kepada sekolah SMK  N 2 

Pangkalpinang mudah-mudahan sistem berbasis webini dapat digunakan dan dapat 

meningkatkan kinerja kerja. 

Sebagai ungkapan rasa syukur, Penulis tidak lupa sampaikan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam penulisan Laporan Skripsi ini. 

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada : 

1. Allah SWT, yang telah mengijinkan Penulis untuk menyelesaikan Lapran Skripsi ini, karena 

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

2. Kedua orang tua ku tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan kepada 

Penulis, baik dalam bentuk moril, materil, do’a, semangat serta kasih sayang yang tulus. ” 

Semoga Allah melindungi, Mencintai, dan mencurahkan kasih sayang-Nya pada beliau”. 

3. Bapak Dr. Moedjiono, M.Sc selaku ketua STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang. 

4. Ibu hamidah, M.Kom selaku ketua Program Studi Sistem Informasi dan dosen pembimbing 

yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta 

petunjuk kepada penulis sehingga terselesaikan Laporan Skripsi ini. 

5. Bapak Vini selaku Kepala Sekolah SMK N 2 Pangkalpinang, yang telah memberikan izin 

pada penulis untuk melakukan riset dan guru serta seluruh Staff TU SMK N 2  yang telah 



membantu penulis dalam memberikan informasi - informasi yang telah diperlukan serta 

memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis. 

6. Teman–teman terdekat saya Siti Afifah,Siska Aprilia, Desi Hikmawati,Aan Junaidy,yang 

telah banyak membantu saya dalam pengerjaan Laporan Skripsi ini. 

7. Rekan–rekan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika Angkatan 2012 

terimaksi atas dukungan dan kerja kerasnya. 

8. Serta semua pihak yang telah banyak membantu yang tak dapat di sebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan Laporan Skripsi ini masih 

terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang telah 

membaca Laporan Skripsi ini. 
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