KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke
hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya.
Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada jungjunan kita nabi
Muhammad SAW. Maha Pengasih Allah yang telah memberikan nikmat dan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi Program
Strata 1 (S1) dengan mengambil judul: “Analisa Dan Perancangan Sistem
Informasi Akademik Pada MTs Negeri Jebus Berbasis Dekstop”.
Adapun tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu
syarat kelulusan sarjana pada jurusan Sistem Informasi program Strata-1 (S1)
STIMIK Atmaluhur Pangkalpinang.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, motivasi
dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak
terima kasih kepada:
1. Bapak Okkita Rizan, M.Kom. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi
STMIK Atmaluhur Pangkalpinang, serta selaku Pembimbing Program,
yang telah memberikan ilmu dan pencerahan kepada penulis dalam
penyusunan Skripsi ini,
2. Bapak Yurindra, MT. selaku Pembimbing Teori, yang telah banyak
memberikan bantuan, ilmu, bimbingan serta penjelasan tentang teori-teori
permasalahan yang penulis hadapi dalam penyusunan Skripsi ini,
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3. Seluruh dosen yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingannya
selama penulis menempuh studi di STIMIK Atmaluhur Pangkalpinang
4. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah
membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua
,suami,adik dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi dan
bantuan, baik berupa moril maupun materil kepada penulis.
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dapat menjadi ibadah dan
mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
yang bersifat membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan
datang.
Akhirnya penulis berharap, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat,
khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.

Pangkalpinang, 20 Agustus 2016
Penulis,
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