
 

KATA PENGANTAR 

 

 
Dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, atas segala limpahan 

rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridho-Nya kepada 

Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini tepat pada 

waktunya, serta tak terlupakan iringan salam dan sholawat bagi junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW. 

 

 Dengan pengerahan segala usaha Penulis, akhirnya Penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir Penulis yang berjudul : 

 

“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI NILAI 

DAN ABSENSI SISWA BERBASIS WEB PADA SMAI AL-MUNIR 

BEKASI” 

 

Adapun tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Komputer pada jurusan Sistem Informasi fakultas 

Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

 

Banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui dalam membuat tugas akhir 

ini, namun berkat doa, dukungan dan bantuan dari banyak pihak, akhirnya 

semua kesulitan teratasi dengan baik. 

 

 

 

 

 



 

Oleh karena itu,  Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

 

1. Umak (Juhraini Tanjung) dan Ayah (Yasrul Pasaribu) tercinta 

yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil. 

Doa, kasih sayang dan perhatian yang selalu tercurah kepada 

Penulis. 

 

2. Kepada Kakakku (Yuli Heriani) yang selalu mendoakan dan 

mendukung Penulis agar selalu dan terus berusaha. 

 

3. Bapak Budi Tjahjono, Ir, M.Kom selaku pembimbing materi dan 

Bapak Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSI selaku pembimbing 

penulisan yang memberikan banyak masukan dan nasihat 

mengenai materi yang dibahas dalam tugas akhir ini. 

 

4. Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Jurusan 

Sistem Informasi dan Dekan Fakultas Ilmu Komputer. 

 

5. Semua dosen Fakultas Ilmu Komputer, selaku pengajar yang 

telah membagi ilmunya selama di bangku kuliah. 

 

6. Semua staff  Fakultas Ilmu Komputer, yang secara tidak langsung 

turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 

 

7. Ketua Yayasan Al-Munir Dr. Ing. Dipl. Ing. Munier Zahiruddin 

beserta istri Ratna Zahiruddin. 

 

8. Wakil Kepala Sekolah SMAI Al-Munir Hana Khairana, S.Pd. 



 

 

9. Intan Sujana, S.E yang selalu mendoakan dan memberikan 

semangat, dukungan, perhatiannya selama ini, yang selalu sabar 

dan selalu yakin bahwa Penulis pasti bisa menyelesaikan Tugas 

Akhir ini..  

 

10. Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2008 (Probo, Widi, 

Arbi, Iqbal, Tyas, Gayuh, Asrul, Aditya.W, Hendra, Pasaka, 

Iwan, Yudha) yang selalu bersama dalam suka dan duka. 

Sungguh, Kalian luar biasa!. Dan teman-teman fakultas lain 

(Senoaji, Andri, Martin, Yogo, Yufan). Dan juga seluruh teman-

teman Fakultas Ilmu Komputer 2007, 2008, 2009, 2010  

Universitas Esa Unggul. 

 

11. Dan semua pihak yang telah membantu dan menyemangati dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 
 

Banyak keterbatasan yang terdapat dalam tugas akhir ini, maka dari itu 

diharapkan saran dan kritik yang membangun agar menjadi masukan yang 

berharga. 

 

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan. 

 

Jakarta, Januari 2013 

 

 

Ashadi Muliawan Sejati 


