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SANWACANA 

 

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat, karunia-Nya serta 

kemudahan yang diberikan oleh-Nya dibalik semua kesulitan yang penulis hadapi, 

sehingga penulis dapat  menyelesaikan penelitian dan melakukan pengujian dalam 

bentuk karya tulis ilmiah di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung ini. Shalawat dan salam tak henti-

hentinya terhanturkan kepada Nabi Muhammad SAW  beserta keluarga dan para 

sahabatnya.  

Tugas akhir ini diselesaikan oleh penulis dengan judul “Sistem Informasi 

Pendataan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah (SD/Sederajat, 

SMP/Sederajat, SMA/MA) di Kota Bandar Lampung”. 

Dalam penyusunan  tugas akhir ini, penulis selalu yakin insya Allah dapat 

menyelesaikan kewajiban ini dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan, dan 

semua itu tak luput dari usaha yang maksimal dan tawakal kepada Allah SWT. 

Berkat bantuan, dukungan, semangat yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Untuk kesempatan kali 

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
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1. Bapak Aristoteles S.Si, M.Si, selaku pembimbing I penulis yang telah 

memberikan masukan dan dukungan di tengah-tengah kesibukanya, dan 

selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini  

2. Bapak Machudor Yusman, Ir., M.Kom, selaku pembimbing II penulis dan 

Ketuaa Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Unila. Yang telah membimbing, 

memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Ani Rose Irawati, S.T, M.Cs., selaku penguji skripsi yang telah 

memberikan saran, tanggapan, masukan, serta motivasi dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

4. Bapak Dwi Sakethi, S.Si, M.Kom selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komputer  

FMIPA Unila. 

5. Bapak Didik Kurniawan, S.Si. M.T selaku pembimbing akademik penulis 

yang telah membimbing dan memberi motivasi penulis. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D selalu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

7. Bu Anita, selaku bagian Administrasi Jurusan Ilmu Komputer yang selalu 

sabar membantu penulis dalam menyiapkan berkas-berkas seminar hingga 

sampai ke tahap ini, memberikan semangat dan doa kepada penulis agar 

sukses di setiap tahapnya.  

8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen serta Staff Jurusan Ilmu Komputer yang terus 

membimbing ,membantu, dan mengajarkan penulis selama menjadi 

mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. 
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9. Teruntuk yang selalu hadir dalam doaku, Mamah dan Ayah tercinta begitu 

banyak doa, energi, materi, dan perhatian yang tercurah untuk penulis. Satu-

satunya alasan penulis untuk berdiri kembali ketika berulangkali terjatuh. 

Cinta dan Kasihmu tidak akan pernah mampu untukku balas. Semoga Allah 

SWT memberikan kebahagian dunia dan akhirat bagi kedua orangtuaku.  

10. Nenek runiah tercinta. Nenek terhebat yang selalu memberikan kasih sayang, 

semangat, menjadi tauladan bagi cucunya, orang yang selalu bisa membaca 

isi hati penulis. 

11.  Kedua adik laki-lakiku tercinta Putra dan Novan yang menjadi tempat 

berbagi canda tawa, pelipur lara hati penulis, menjadi orang yang menguatkan 

hati penulis, merupakan alasan terbesar penulis dalam menggapai cita-cita.  

12. Rahmat Widodo seorang kakak, guru, sahabat, dan teman terdekat penulis. 

Yang selalu berusaha membuat penulis tersenyum, sangat sabar membantu, 

mengajarkan, memberikan semangat, motivasi, dan berbagi cerita dan suka 

duka bersama penulis.  

13. Kedua sahabatku tersayang Aqillah dan Harisa yang selalu ada menemani 

hari-hari penulis. Bersama-sama berjuang untuk mencapai gelar S.Kom, 

Kalian memberikan waktu disaat tawa hadir, ataupun dikala air mata 

mengalir. Semoga kita bisa menggapai cita-cita kita, dan meraih kesuksesan 

kita serta selalu menjadi sahabat. 

14. Teman-teman seperjuangan seluruh mahasiswa Ilmu Komputer Angkatan 

2011, Mamay, Anti, Riska, IkaDea, Aldona, Chyntia, Orien, Clara, Novita, 

Yunita, Fitriana, Ana, Dona, Idon, Icol, Panji, Kakak Harrysap, Babang 



viii 
 

Amir, Patan, Kakak Sigit, RC, Oki, Gama, Rudra, Indra, Jonhar, Adi dan Adi, 

Dana, Bayu, Rian, Budiman, Ardiyul, Fajri, Dimas, Pandya, Rico, Galih, 

Bobby, Mas Ade, Basir, Ardye, Ardhika, Rifki, yang mewarnai dan 

melengkapi hari-hari penulis, melewati suka duka selama menjalani kuliah. 

Semoga kita semua bisa mengapai cita-cita kita.  

15. Sahabat-sahabat kecilku Lisa, Nonny, Ade erine, Richa, Anida, Annisa 

Rahmanida, Putri Herlina, Bagus, Tebo, Dipiqa, Tiara Monica, Merry. Yang 

selalu menyemangati penulis, memberikan dukungan, motivasi meskipun 

berada ditempat yang berjauhan.  

16. Seluruh kakak-kakak tingkat Ilmu Komputer yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terimakasih atas ilmu-ilmu yang dberikan, nasihat, arahan, semangat 

dan dukungan kakak-kakak dalam menghadapi perkuliahan. 

17. Teman-teman Himakom yang sudah menjadi keluarga kedua, mengajari 

banyak hal dalam berorganisasi, memberikan banyak pengalaman, berjuang 

bersama memajukan Himakom, berjuang bersama membawa nama baik 

Jurusan Ilmu Komputer. Semoga Himakom semakin sukses untuk 

kedepannya. Himakom, MAKIN JAYA. 

18. Teman-teman KKN (Kuliah Kerja Nyata), Amma, Tita, Reni, Mak Reta, Kak 

Randy, dan Bang Rendy yang telah bersama penulis selama 40 hari menjalani 

KKN. Memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.  

19. Mas Kholis yang selalu siap menyediakan tempat dan fasilitas-fasilitas 

lainnya dalam melaksanakan seminar. Serta teteh, mbak-mbak, dan mas-mas 

staff Jurusan Ilmu Komputer yang lainnya.  
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun sebagai bahan untuk mendukung tulisan-tulisan pada masa 

mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama 

rekan-rekan Jurusan Ilmu Komputer. 

           Bandar Lampung, 18 Desember 2015 

 

      Putri Marlina Sari Ridwan 

      NPM. 1117032048 

 


