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KATA PENGANTAR 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah 

memberikan berupa kesehatan, kesempatan kepada penulis sehingga mampu 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

Laporan Tugas Akhir ini berjudul “SISTEM MONITORING 

LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PLUS 

YAYASAN SERBA BAKTI SURYALAYA BERBASIS SMS GATEWAY”. 

Tugas akhir ini telah penulis laksanakan dengan baik di mulai dari tahap literature 

review, pencarian data, analisis data dan pengujian data. Tugas Akhir ini 

merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi.  

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak di bantu oleh berbagai 

pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin., selaku Dekan Falkutas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono, M.Kom.,CEH.,CHFI., selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Acep Irham Gufroni S.Kom., M.eng. selaku dosen pembimbing 1 yang 

telah  memberikan bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada penulis. 

4. Bapak Andi Nur Rachman  S.T., M.T. selaku dosen pembimbing 2 yang telah  

memberikan bimbingan, pengarahan dan sarannya kepada penulis. 
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5. Seluru staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Falkutas 

Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Kedua orang tua yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis selama ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Siliwangi. 

8. Wahyu M Rizky, Muhammad Solihin Ansurulloh, Ringgit Algifari, M Rizki 

dan Firman Setiawan S.T selaku rekan seperjuangan yang lebih dari sekadar 

rekan atas kesetiaannya dalam menemani, membantu dan ikut berkontribusi 

untuk menuangkan masukan dan ide yang membangun pada penyusunan 

penelitian. 

9. Kelas TI-C 2014 selaku teman seperjuangan mulai maba sampai saat akhir 

kuliah dalam memecut semangat setiap harinya sehingga penulis memiliki 

juang tinggi dalam penyusunan penelitian ini. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil. 

Penulis sadar laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangannya jauh 

dari kata sempurna. Untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik 

dan saran untuk perbaikannya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan 

Tugas Akhir ini yang tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Terima 

kasih atas bantuannya dan semoga Allah SWT membalasnya. Aamiin  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Tasikmalaya, Juni  2019 
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