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KATA PENGANTAR 

 

Asalamualaikum wr.wb, 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 

Esa yang telah memberikan memberikan hikmat dan segala 

karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pemain Pada Klub 

Sepak Bola Di PS GPA SUKANDA Dengan Metode SMART (Simple Multi 

Attribute Ratting Technique)”. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 

Satu (S1) jurusan Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan serta kendala-kendala 

yang mengiringi membuat skripsi ini jauh dari sempurna, namun 

berkat bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak menjadikan 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan hidayahnya dalam hal 

kelancaran dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi. 

2. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan memberikan 

motivasi untuk selalu terus berusaha dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik. 
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3. Ibu Dara Kusumawati, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing 

yang senantiasa dengan sabar membimbing dan mengrahkan 

serta memberi banyak saran dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Sahabat – sahabatku destian, wahyudi, fauzi, miming, didit, 

dedi, bayu, adit, lilik dan sefrian yang selalu memberikan 

motivasi serta doa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

dengan baik. 

5. Ibu L.N. Harnaningrum S.Si, M.T. selaku dosen penguji yang 

senantiasa memberikan saran dan masukan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom. selaku dosen penguji yang 

senantiasa selalu memberikan saran dan masukan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Cuk Subiyantoro., S.Kom., M.Kom selaku ketua  Sekolah 

Tinggi Manajemen Iinformatika dan Komputer AKAKOM 

Yogyakarta. 

8. Ibu Erna Hudianti P., S.Si, M.Si selaku ketua jurusan sistem 

informasi yang senantiasa memberikan saran dan semangat 

untuk  menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman – teman sepak bola yang memberikan semangat serta 

doa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

10. Rekan – rekan pemuda dan pemudi HUMAMIKU yang telah 

memberikan dukungan dan doa untuk dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan baik. 
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11. Teman – teman futsal yang memberikan semangat serta doa 

untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

12. Seluruh dosen, staff dan pegawai yang telah membantu proses 

belajar mengajar dan pelayanan operasional di STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. 

Akhir kata, semoga semua pihak yang telah memberikan do’a 

dan bantuan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

 

Wasalamualaikum wr.wb  

 

Yogyakarta,.............................2015 

 

 

                                                

                                                        Penulis 


