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PRAKATA 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir dengan judul “Sistem Informasi Perpustakaan SMP Mardi Waluya 

Cibinong” tepat pada waktu yang ditetapkan. 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan mata kuliah Tugas Akhir dan untuk memenuhi persyaratan akademik 

mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada program studi Teknik Informatika. Tugas 

Akhir dilakukan dimulai sejak bulan Agustus 2017 hingga bulan September 2017. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan 

berbagai pihak, baik dari awal penelitian, sampai penyelesaian laporan ini. Oleh 

sebab itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibu Meliana Christianti J.,S.Kom.,M.T. selaku pembimbing dalam Tugas 

Akhir dan Koordinator Tugas Akhir; 

2. Bapak Dr. Hapnes Toba, M. Sc. selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi; 

3. Bapak Robby Tan, S.T., M. Kom.  selaku Ketua Jurusan S1 Teknik 

Informatika; 

4. Dosen-dosen yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian; 

5. Orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan; 

6. Kakak-kakak serta senior yang telah membantu dan memberikan dukungan; 

7. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam 

penelitian. 

Yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk 

menyelesaikan tugas pembuatan laporan tugas akhir ini. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu atas segala bantuan dan dukungannya sehingga penyusunan laporan 

tugas akhir dapat berjalan lancar. 

Penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat untuk setiap orang yang 

membaca. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak 

kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran 
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yang membangun dan dapat dijadikan panutan untuk pengembangan tugas akhir 

di masa yang akan datang. Terima kasih penulis ucapkan. 

 

Bandung, 6 November 2017 

     
Sri Intan Nandika 


