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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa, karena dengan pertolonganNya saya dapat menyelesaiakan 

karya saya  yang berjudul ‘SISTEM INFORMASI SEPAK BOLA 

TIMOR LESTE DENGAN TEKNOLOGI BOOTSTRAP. Meskipun 
banyak rintangan dan hambatan yang saya alami dalam proses 

pengerjaannya, tapi saya berhasil menyelesaikannya dengan 
baik. 

      
   Dalam penulisan karya tulis ini, penyusunan dapat 

terwujud berkat bantuan, arahan,bimbingan, dan motivasi 
berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku 

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua dosen di STMIK AKAKOM  

 
1. Bapak Cuk Subiyanto, S.Kom.,M.Kom selaku ketua  Tinggi 

Manajemen Informatika dan komputer AKAKOM, sekaligus 
sebagai dosen penguji I  yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penulisan karya tulis ini hingga penyusunan 

karya tulis ini dapat terselesaikan. 
 

2. Bapak Agung Budi Prasetyo S.Kom.,M.Kom selaku dosen 
pembimbing saya  yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan 

ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan 
bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat 

berharga kepada penulis selama menyusun skripsi ini. 
 

3. Bapak Y. Yohakim Marwanta, S.kom.,M.Cs.  selaku dosen 
penguji II saya yang telah memberikan dorongan dan semangat 

untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
 

4. Ibu Indra Yatini B,S.Kom.,M.Kom selaku dosen wali, yang telah 

memberikan arahan, bimbingan, semangat, motivasi, dorongan, 

canda tawa, dan berbagi pengalaman selama kuliah di Teknik 

Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta  

5. Pak Ir.Guntara,M.T. selaku ketua Jurusan Teknik Informatika 

STMIK AKAKOM  Yogyakarta telah memberikan, saran, motivasi 

dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.  
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6. Seluruh Bapak/Ibu dosen, dan pegawai Jurusan Pendidikan 

Teknik Informatika STMIK AKAKOM yang telah mencurahkan 

waktu dan membekali ilmu kepada penulis selama di bangku 

perkuliahan. 

7. khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pai  

yang penulis banggakan Cipriano Da Costa Freitas dan Ibunda 

penulis tercinta  Filomena Fatima Belo Freitas dukungan dan 

pengorbanan baik secara moral dan motivasi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan studi dengan baik. 

8. Kakak ku : Mitu,Adel,Domi,Yati Dan adiku yang tercinta 

Landia,Amor yang selalu memberikan dukungan moril maupun 

meterial  motivasi kepada penulis selama kuliah  

9. Penulis inggin berterima kasih kepada istri  penulis yang tercinta 

Inucia Raimunda S.M dan Anak penulis yang tercinta  Cerelio 

Domingos M. Freitas yang telah sabar  temani penulis saat masa 

kuiliah  

10. Keluarga besar di Timor Leste yang selalu mendukung dan    

memberikan motivasi penulis. 

11. Semua Teman-temanku di Yogyakarta  Terima Kasih banyak 

atas dukungan kalian   

 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan 

dalam dunia pendidikan.  

 

     Yogyakarta, 26 September 2015 

 

 

       Penulis 


