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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

dengan karunia-Nya penulis dapat menyelesaiakan karya ilmiah 

yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Jurusan IA/IS Menggunakan Metode AHP di SMA Nusantara 

Jambi ”. Meskipun banyak hambatan yang penulis alami dalam 

proses pengerjaannya, tapi penulis berhasil menyelesaikan karya 

ilmiah ini tepat pada waktunya. 

 

Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada dosen 

pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis dalam 

mengerjakan karya ilmiah ini. penulis juga mengucapkan 

terimakasih kepada teman-teman mahasiswa yang juga sudah 

memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pembuatan karya ilmiah ini. 

 

Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan kepada 

semua kalangan khusus nya mahasiswa Stmik AKAKOM dari hasil 

karya ilmiah ini. Karena itu penulis berharap semoga karya ilmiah 

ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. 

 

Penulis tak lupa ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar -besarnya kepada : 
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1. Sang Pencipta Allah SWT 
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Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

AKAKOM Yogyakarta dan yang membimbing selama 

pembuatan skripsi ini. 

3. Ibu Febri Nova Lenti, S.Si.,MT., selaku Ktua Jurusan 

Teknik Informatika. 

4. Bapak Ir. Totok Suprawoto,  M.M.,M.T., selaku 

pembimbing skripsi atas segala bantuan, masukkan, 

arahan dan memberikan semangat kepada penulis. 

5. Ibu Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., selaku penguji saya. 

6. Seluruh Dosen dan Staff karyawan Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 

Yogyakarta. 

7. Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan 

semangat dan kasih sayang tiada hentinya. 

8. Kakak, Ayuk dan adikku yang selalu memberikan 

dukungan dan motivasi. 

9. Oryza Novriyadi yang selalu memberikan semangat 

dan selalu menemani selama 2 tahun ini. 

10. Teman – teman Kampus, Kost Alifia II yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu yang telah membantu. 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada kesalahan – 

kesalahan yang penulis lakukan selama penelitian ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam menyusun karya tulis ini 

masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

guna sempurnanya karya ilmiah ini. Penulis berharap 

semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 
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