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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur  penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan judul “ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS BERSIFAT DINAMIK”. 

 Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi persayaratan 

guna menyelesaikan program studi Strata-1 di Jurusan Teknik Informatika, 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

 Selama penulisan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 

bantuan dan perhatian yang besar dan tulus dari berbagai pihak, baik dukungan 

moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan 

penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. 

Ucapan terima kasih itu antara lain penulis sampaikan kepada : 

1. Kedua orang tua, yaitu ayahanda tersayang Lamiran Supar dan ibunda 

tercinta Dra. Karyani Rukman, serta adikku Damar Arya Pinilih yang 

selalu memberikan doa, perhatian, dukungan dan cinta untuk tetap 

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Ari Pambudi, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing materi 

tugas akhir yang telah memberikan teori, materi, saran dan dorongan 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

3. Bapak Fransiskus Adikara, S.Kom, MMSI. selaku pembimbing 

penulisan tugas akhir yang juga telah memberikan teori, materi, saran 

dan dorongan dalam penulisan tugas akhir ini. 

4. Seluruh staf di Jurusan Teknik Informatika dan Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Esa Unggul, Jakarta. 

5. Teman-teman di komunitas Esa Unggul Reptile Community yang tak 

pernah bosan memberikan dukungannya. 
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6. Teman-teman kost ’gembel elite’ dan teman-teman ’blackstar’ yang 

selalu mengisi hari-hari ku dengan canda tawa. 

7. Siti Aminah yang selalu menjadi tempat berbagi fikiran, memberi 

ketenangan, memberi semangat dan inspirasi dalam hidupku. Terima 

kasih untuk segala pengertiannya. 

8. Sahabat-sahabatku serta teman-teman sesama mahasiswa Fasilkom 

Angkatan 2009. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. 

 

Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan tugas akhir ini masih 

memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sebutan sempurna. Oleh karena itu 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang sekiranya dapat membangun dan 

menyempurnakan tugas akhir ini. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya. 

 

        

              Jakarta, Januari 2013 

 

    Penulis 


