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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas anugrah  yang telah dilimpahkan serta 

segala rahmat karuniaNya, 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 

PANGKALPINANG. 

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 hati, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada: 

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

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 Hamidah, M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi 

ini, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, waktu dan masukan yang 

sangat berarti dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

6. Bapak Okkita Rizan, M. Kom selaku dosen pembimbing program, yang telah 

memberikan bantuan dan masukan dalam penyelesaian program 

7. Staf Dosen  STMIK Atma Luhur Pangkalpinang yang telah membekali 

penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir 

penulisan skripsi 

8. Ibu Oktafina, S.Pd Selaku kepala Sekolah SD Negeri 23 Mendobarat yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset. 
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9. Rekan-rekan guru dan staf SD Negeri 23 Mendobarat yang telah banyak 

memberikan dorongan, semangat, kasih sayang, doa serta partisipasinya 

sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar 

10. Orang tua tercinta yang telah memberikan kasih sayang semangat dan doa 

yang tulus sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

11. Buat Hajrian yang selalu memberikan semangat untuk terus menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Teman-teman seperjuangan ayuk norma, neng ci, mbak evi, yang telah banyak 

membantu dan memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga tahap 

skripsi sekarang ini. 

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu 

dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Semoga semua jasa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. 

Akhirnya, penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan 

manfaat bagi pihak lain. 

 

 

 Pangkalpinang,  Agustus 2016 
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