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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-

Nya tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan judul “Analisis Dan 

Perancangan Sistem Informasi Penjadwalan Berbasis Web Pada STISIP 

Widuri”. 

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 kepada : 

1. Papah, Mamah, dan Adik, terima kasih banyak untuk doa dan 

dukungannya, kalian menjadi motivasi Penulis untuk cepat lulus. 

2. Bapak Bambang Mulyatno, SE, M.Kom selaku pembimbing 

penulisan yang memberikan masukan tentang penulisan tugas 

akhir yang baik dan benar. 

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

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

turut membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. 

7. Kekasih (Anita Camalia) yang selalu memberikan semangat, 

dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayangnya selama ini, dan 

sebagai tempat berkeluh kesah akan sesuatu. 

8. Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2008 (Aziz, Dipa, Ige, 

Sandi, Martin, Timothy, Andhika, Jhonson, Dhio), yang selalu 

bersama dalam suka dan duka dari awal semester sampai saat ini. 

Teman-teman Sistem Informasi angkatan 2003, 2004, 2005, 2006 

yang selalu menyemangati Penulis dalam menjalankan tugas 

akhir ini.  

9. Seluruh Teman-teman Fakultas Ilmu Komputer 2008  Universitas 

Esa Unggul. 

10. Penulis artikel atau blog di internet yang telah membagi ilmunya 

sebagai bahan referensi untuk tugas akhir ini. 

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, Juli 2012 

 

 

Aditya Nur Rachman 

 




