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Assalaamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang

telah mengkaruniakan berkah dan kasih sayang-Nya sehingga atas izin-Nya

penulis  akhirnya  dapat  menyelesaikan  Skripsi  ini  yang  berjudul  “Sistem

Monitoring  Pelanggaran  Siswa  Berbasis  Web.  Studi  kasus :  SMA

Islamic  Centre  Tangerang”,  sebagai  salah  satu  syarat  kelulusan  yang

harus dipenuhi dalam mencapai gelar Sarjana Komputer, Program Strata-1

Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi di Universitas Esa Unggul.

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya  berkat

bantuan dari berbagai pihak yang sangat berperan dalam proses penyusunan

Tugas  Akhir   ini.  Untuk  itu  penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih

kepada :

1. Bapak  Dr.Ir.  Husni  S.  Sastramihardja,  M.T  selaku  Dekan

Fakultas Ilmu Komputer.

2. Ibu Indriani Noor Hapsari, S.T, M.T selaku Kepala Program

Studi  Sistem Informasi.

3. Bapak Yulhendri, ST, MT selaku dosen pembimbing I yang

telah  meluangkan  waktu,  tenaga,  dan  pikirannya  dalam

memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan  kepada

saya selama penyusunan Tugas Akhir dari awal hingga akhir.

4. Bapak Ir. Budi Tjahjono, M.Kom selaku dosen pembimbing

II  yang  telah  meluangkan  waktu,  tenaga,  dan  pikirannya

dalam memberikan bimbingan, dukungan, serta pengarahan 
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5. Kepada segenap tim penguji yang menguji adrenalin, penulis

haturkan  terima  kasih  yang  luar  biasa.  Teruntuk  Bapak

Malabay,  S.Kom,  M.Kom  dan  Bapak  Kundang  Karsono

S.Kom, MMsi terima kasih atas segala  saran,  kritikan dan

koreksinya  sebagai  tim  penguji  dalam  penyempurnaan

penulisan Skripsi ini.

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuannya

kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Esa

Unggul.

7. Cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari kedua

orang tua. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan, dan

terimakasih  atas  setiap cinta  yang  terpancar  serta  doa  dan

restu yang selalu mengiring tiap langkah kakak. Terimakasih

kepada Papah S. Purnomo dan Mamah Rosmalia Afiani yang

senantiasa  memberikan  kasih  sayang  sepanjang  masa

sehingga  kakak bisa sampai  ke titik  ini.  Dan Satu-satunya

Adik saya,  Nia Oktaviana .  P yang memberikan  semangat

untuk menyelesaikan Tugas Akhir saya.

8. Fikri Rizky Wijaya, teman hidup yang senantiasa selalu ada

untuk  memberikan  dukungan,  melantunkan  doa  serta

mengusahakan  segala  macam bantuan  terkait  penyelesaian

Skripsi  ini.  Terima kasih atas semua yang telah dilakukan,

terima  kasih  telah  senantiasa  menguatkan  di  kala  aku

terpuruk dan sempat  merasa tidak mampu melakukan apa-

apa.

9. Kak  Patricia  Dianita  Wijaya  dan  Rezaka Ardo  yang

mengajarkan  dan sangat  membantu  membuat  Tugas  Akhir

hingga selesai.
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10. Sahabat  Seperjuangan  Program  Studi  Sistem  Informasi  :

TheBlackTeam  seluruh  anak  Audit.  Dan  Nurul  Aminah

Sutardi  Rahmawati,  Dini  Widya  Agustin,  Angri  Ajeng

Prapindyas, Kariza Safarianti, , Apriliana Ekawati, Devy Sri

Rahayu,  Fitriana  Eka  Puspasari,  ,  dll  nya  yang  tidak  bisa

disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala canda, tawa

yang telah dibagi dan turut dirasa. 

11. Kepala Sekolah dan Guru, SMA Islamic Centre yang telah

memberikan segala Informasi dan bantuan hal apapun yang

mendukung untuk penulisan hingga selesai Tugas Akhir ini.

Terutama untuk Alm.Bpk Anis dan Abi Dadang yang sangat

membantu  untuk  bisa  penelitian  disekolah  SMA  Islamic

Centre Tangerang.

12. Seluruh teman-teman Sistem Informasi angkatan 2012 yang

sudah  membantu  serta  saling  mendukung  untuk  penulisan

Tugas Akhir ini.

13. Serta  semua  pihak  yang  telah  banyak  membantu  hingga

terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

Penulis  menyadari  bahwa  masih  banyak  kekurangan  dalam

penyusunan Tugas Akhir ini baik dari materi maupun teknik penyajiannya.

Oleh karena itu,  kritik dan saran sangat  diharapkan untuk perbaikan dan

kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkannya.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Agustus 2016

Novia Nurdiana . P
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