
KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena 

limpahan rahmat, hidayah, kasih sayang serta karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi ini yang merupakan implementasi dari ilmu 

pengetahuan penulis selama mengikuti perkuliahan dan untuk memenuhi salah 

satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada 

Jurusan Sistem Informasi di STMIK ATMA LUHUR Pangkalpinang. Adapun 

judul yang penulis ambil untuk skripsi ini adalah “ANALISA DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI SISWA 

PADA SD NEGERI 60 PANGKALPINANG BERBASIS WEB”.  

 Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyadari bahwa laporan skripsi 

ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari 

berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada :  
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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6. Ibu Yuyi Andrika, M.Kom., selaku dosen pembimbing teori yang telah 

banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, 

dan pengetahuan selama pengerjaan dan penyusunan laporan skripsi ini.  

7. Ibu Delpiah Wahyuningsih, M.Kom., selaku dosen pembimbing program 

yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, 



bimbingan, dan pengetahuan selama pengerjaan dan penyusunan program 

berkaitan dengan topik skripsi yang penulis ambil.  

8. Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang yang telah memberikan izin bagi 

penulis untuk melakukan penelitian di SD Negeri 60 Pangkalpinang.  

9. Hj. Riwarita, S.Pd., selaku kepala sekolah SD Negeri 60 Pangkalpinang yang 

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penilitian.  

10. Wakil kepala sekolah, staff TU, serta guru-guru di SD Negeri 60 

Pangkalpinang yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam 

memperoleh data serta informasi dalam pembuatan skripsi ini.  

11. Segenap jajaran dosen dan staff STMIK Atma Luhur Pangkalpinang yang 

secara langsung maupun tidak memberikan semangat kepada penulis.  

12. Dini fatiah, Sinta, Nuryeda, Milawati, Ilvia, Indah, Heni komalasari, Rini 

fransisca semuanya teman senasib dan seperjuangan yang telah berbagi ilmu 

serta memberi warna dalam persahabatan dan kebersamaan yang telah terjalin 

selama kuliah di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

13. Rekan-rekan mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Program Studi Sistem 

Informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang angkatan 2011.  

14. Semua keluarga dan orang terdekat yang telah membatu dan memberi 

dukungan penuh bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini selalu ada 

disetiap penulis butuhkan. 

15. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.  

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran akan penulis terima 

dengan senang hati.  

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga laporan skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang nantinya akan menulis 

laporan skripsi dengan mengangkat topik yang sama. 
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