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KATA PENGANTAR 

Puja dan puji syukur yang terdalam saya ucapkan kepada kehadirat 

ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya di dalam jalan 

hidup saya selama ini. Sehingga saya saat ini dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan materi dan waktu yang saya harapkan. 

Begitu banyak kendala dalam penyelesaian tugas akhir ini, baik dari diri 

sendiri ataupun dari lingkungan, namun Alhamdulillah semua itu dapat 

terselesaikan berkat begitu banyak dorongan pula yang hadir di sepanjang 

penyelesaian tugas akhir ini, oleh karena itu saya ucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada seluruhnya : 

1. Ibu saya yang tercinta yang telah membiayai kuliah saya sampai selesai 

Sarjana. Terimakasih atas support dan perhatian yang tak kenal lelah 

selama saya menyusun tugas akhir ini, dan tak pernah lelah memberikan 

kasih saying dan mendidik saya semenjak kecil hingga sekarang. 

2. Kakak-kakak saya yang telah membimbing saya untuk pembelajaran 

Bahasa pemrograman ASP.NET MVC4 dan memberikan arahan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir. 

3. Dosen pembimbing materi, Bapak Ir.Kundang Karsono, MMSI yang 

telah memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan materi tugas 

akhir ini. 

4. Dosen pembimbing tulisan, Kartini, S.Kom, MMSI yang telah banyak 

memberikan arahan baik berupa nasehat, inspirasi dan masukan kepada 

saya. 

5. Para dosen dan seluruh karyawan/staf Universitas Esa Unggul, 

khususnya dosen FASILKOM atas segala ilmu yang telah di berikan. 

6. Buat teman saya yang telah membantu saya memberikan masukan 

tempat untuk magang di MTs FAJRUL ISLAM. 

7. Semua kawan-kawan FASILKOM 2010 seperjuangan. 



viii 

 

8. Buat teman-teman HIMPALA yang telah memberikan masukan dan 

semangat kepada saya. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penulisan ini. 

Akhir kata penulisan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah membanu dalam penulisan ini, penulis pun menyadari bahwa dalam 

penulisan ini masih banyak kekurangan oleh karena itu, dengan senang hati 

penulis menerima kritik dan saran yang diberikan untuk kebaikan Tugas Akhir 

ini. 
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