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KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan

skripsi yang berjudul “ ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB PADA SMP

NEGERI 7 PANGKALPINANG ”. Sehingga penulis dapat menyelesaikan

program studi strata satu (S1) pada jurusan Sistem Informasi STMIK ATMA

LUHUR.

Laporan skripsi ini mengambil topik Sistem Informasi Penerimaan Siswa

Baru, dengan masalah dimana di SMP Negeri 7 Pangkalpinang masih secara

manual yang semua proses kegiatannya  ditulis pada kertas. Cara seperti itu

dianggap kurang efektif, informasi yang kurang akurat dan akan memicu

kesalahan yang sering terjadi yaitu yang disebabkan oleh kesalahan manusia

(human error). Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah membangun sistem

informasi  untuk mempermudah para pegawai staff tata usaha, orang tua murid,

siswa, dan masyarakat umum dalam melihat info lebih efektif dan efesien,

meningkatkan mutu layanan pada pemberitahuan secara profesional supaya tidak

ada kekeliruan. Dan agar bermanfaat bagi SMP Negeri 7 Pangkalpinang

khususnya staff tata usaha dan guru-guru, tentunya juga bagi penulis pribadi.

Peneliti menyadari bahwa Laporan Skripsi ini masih jauh dari sempurna.

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

Dengan segala keterbatasan, peneliti menyadari pula bahwa laporan ini takkan

terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu,

dengan segala kerendahan hati, peneliti 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. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk

terus menyelesaikan skripsi ini.
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4. Bapak Prof.Dr. Moedjiono, M.Sc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur

Pangkalpinang.

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

6. Bapak Okkita Rizan,M.Kom Selaku Dosen Pembimbing.

7. Bapak Edy Suharto, SH selaku Pembimbing Lapangan.

8. Saudara dan sahabat ku terutama Teman-teman seperjuangan angkatan 2013

yang telah memberikan moral untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan

hidayah serta taufiknya,Amin.

Pangkalpinang, Agustus 2017
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