
KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan 

Karunia-Nya pada penulis, karena dengan izin-Nya penulis dapat 

menyelasaikan Karya Tulis ini, yang berjudul “Sistem Informasi 

Pendaftaran Online dan Administrasi Organisasi Himpunan 

Pelajar Mahasiswa Lampung (HIPMALA) Yogyakarta”. 

Adapun Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk 

melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh 

STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program 

Strata Satu. Dalam pembuatan skripsi ini tidak lepas dari 

berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material atau 

spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang 

secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, 

penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

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

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

AKAKOM Yogyakarta. 
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2 Ibu Deborah Kurniawati, S.Kom., M.Cs., selaku Ketua 

Jurusan Sistem Informasi jenjang Strata Satu (S1) di 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

AKAKOM Yogyakarta. 

3 Endang Wahyuningsih, S.Kom., M. Cs., selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah banyak membimbing, memberikan 

pengarahan, petunjuk serta saran-saran dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4 Untuk ayah Noto Iskandar dan ibu Puji Astuti atas jasa – 

jasanya, kesabaran, do’a dan tidak pernah lelah dalam 

mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan iklas 

semenjak kecil. 

5 Adik – adik Arwan Dwi Saputra dan Endang Retno Wati 

tercinta atas yang telah banyak memberi dorongan, 

semangat dan kasih sayang. 

6 Temen – temen yang telah mendahului Ana Widiartatik 

S.Pd, Indah Januarti S.Pd, Adistiyani S.E, Daniar Antica 

Mayda S.Keb, Koko Setiawan S.T, Dwi Fajriyanto S.T dan 

Fauziah terima kasih atas kebersamaannya. 
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7 Temen – temen HIMALAYA, HIPMALA, GASARLAT, Asrama 

Mahasiswa Lampung (AML) dan Asrama Mahasiswi Lampung 

(Amila) semakin solid.  

 

 
Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun sangatlah diharapkan guna menambah 

wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh 

selama ini. Semoga hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh. 

Yogyakarta,     Juli 2015 
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