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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya, memberikan kekuatan dan kesabaran serta mempermudah jalan menuju 

kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan Tugas Akhir 

yang berjudul “SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JURUSAN 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS DAN WEIGHTED PRODUCT 

(STUDI KASUS: SMK AL-KHOERIYAH KOTA TASIKMALAYA)”. Tugas 

Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh mahasiswa Jurusan 

Informatika Fakultas Teknik di Universitas Siliwangi. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan terbatasnya literatur.  

Oleh karena itu, semua saran dan kritik yang sifatnya membangun akan diterima 

dengan segala kerendahan hati. Penulis banyak menerima bimbingan, arahan, motivasi, 

dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:   
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1. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin selaku dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono, S.Kom., M.Kom., selaku ketua Jurusan Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak Husni Mubarok, S.TP., M.T. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing I 

yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu 

serta pikirannya dalam menyempurnakan laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Rahmi Nur Shofa, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa 

sabar memberikan bimbingan, arahan dan meluangkan waktu serta pikirannya 

dalam menyempurnakan laporan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh staf dosen pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas 

Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Kepala sekolah, seluruh staf guru, segenap karyawan, dan siswa-siswi di 

lingkungan SMK Al-Khoeriyah Kota Tasikmalaya. 

7. Kedua orang tua (Mamah dan Papah), dan seluruh keluarga (Teh Santi, A Yoga, 

Teh Dini, dan De Nayya) yang telah memberi dukungan dan do’a yang senantiasa 

menyertai penulis selama ini. Terimakasih atas segala pengorbanan, kerja keras, 

nasihat, do’a, bimbingan dan kasih sayang yang kalian berikan. 

8. Terimakasih kepada Hanifa, Della, Widowati, Ane, Hany, Hotim, Ilham, Anjar, 

Fian, Risep, Ara, Anggita, dan Fitri yang telah menghibur, memberikan dukungan, 

dan semangatnya.  
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9. Terimakasih kepada Teh Bani yang telah membantu menyebarkan kuesioner untuk 

memenuhi kebutuhan data dalam penelitian Tugas Akhir ini. 

10. Rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2015 seperjuangan 

khususnya kelas C 2015 yang telah memberikan masukan, dukungan dan 

semangatnya. 

11. Terimakasih kepada Pengurus BLM FT US’18 yang telah memberikan 

pengalaman saat perkuliahan, motivasi, masukan, dukungan, dan semangatnya. 

12. Dan semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

memberi bantuan dan dorongan baik moral maupun materil.  

Penulis sadar dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangannya, 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 membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis dan semoga laporan Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi kita 

semua, Insyaa Allah. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

                    Tasikmalaya,   Agustus 2019 

 

 

     Penulis    


