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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan banyak rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

meyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis 

Web Pemilihan Smartphone Menggunakan Metode Weighted Product yang 

merupakan salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S-1) program 

studi Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

AKAKOM Yogyakarta. 

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas bimbingan, bantuan serta dukungan dalam pelaksanaan tugas akhir 

ini kepada : 

1. Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

2. Bapak Ir. M. Guntara,  M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 

Yogyakarta. 

3. Ibu Ariesta Damayanti, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan karya tulis 

ini.  

4. Ibu Dr. Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. dan Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom., 

M.Cs. selaku dosen narasumber yang telah memberikan banyak masukan pada  

tugas  akhir  yang  saya buat. 
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5. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat 

tanpa mengenal lelah. 

6. Papa dan Mama tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan do’a.  

7. Rahman Nur Hakim, kakak yang selalu memberi motivasi, masukan, teman 

diskusi dan teman bermain game selama masa tugas akhir.  

8.  Seluruh dosen dan staff karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

9. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, Sutris Setyadi yang selalu menjadi 

teman bimbingan bersama, teman-teman bodrek dan seluruh sahabat serta 

teman-teman yang tidak  bisa  saya  sebutkan  satu  persatu  namanya  didalam 

naskah  tugas  akhir  ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya tulis ini masih jauh 

dalam kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 

sangatlah diharapkan guna menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang 

telah penulis peroleh selama ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. 
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