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KATA  PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Shalawat dan 

salam selalu terlimpahkan kepada jungjunan kita Nabi Muhammad SAW serta 

segenap pengikutnya hingga akhir jaman. Atas rahmat dan karunianya saya bisa 

menyelesaikan skripsi / tugas akhir dengan judul “Sistem Absensi Mahasiswa 

Menggunakan Mobile QR Code (Studi Kasus Universitas Widyatama)”. 

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan tentang “Sistem Absensi 

Mahasiswa Menggunakan Mobile QR Code (Studi Kasus Universitas 

Widyatama)” ini tidak terhindar dari kekurangan-kekurangan, mengingat 

keterbatasan pengetahuan dan kemammpuan penulis. 

Dalam pengerjaan sistem absensi dengan menggunakan Mobile QR Code 

dan pengerjaan laporan skripsi / tugas akhir, penulis menghadapi berbagai kendala 

yang menyulitkan penulis dalam menyelesaikannya. Namun atas bimbingan serta 

bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat penulis atasi. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Orang tua serta keluarga yang telah memberikan dorongan baik moril 

maupun materil hingga terselesaikannya laporan skripsi / tugas akhir 

ini. 

2. Bapak Benny Yustim S.Si., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberi petunjuk, nasehat serta pengarahan  dalam penyusunan 

laporan skripsi / tugas akhir ini. 

3. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 

Universitas Widyatama. 

4. Bapak Yosi Malatta Madsu S.T., M.T., selaku Sekretaris Prodi Teknik 

Informatika Universitas Widyatama. 

5. Pak Dhany Indra Gunawan yang telah membantu dalam pengarahan 

penyelesaian skripsi / tugas akhir ini serta meminjamkan beberapa 

referensi untuk membantu penyelesaian Laporan tugas akhir ini. 
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6. Teman dekat Rahman Sidik, Laurensius Dede Suhardiman, Azis 

Sugianto, Dwi Aditya Herfiansyah, Dhany Marfian, Mustika Wijaya A 

Nugraha, Timmy Seta, Adi Ahmad Muhibin, Lutfi Azhari, Septian 

Rizky dan  Fajarudin Ramdani yang selalu membimbing, memberi 

masukan, serta motivasi. 

7. Teman-teman di Jurusan Teknik Informatika, Universitas Widyatama 

yang selalu memberikan inspirasi kepada penulis, serta memberikan 

semangat dan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan laporan 

skripsi / tugas akhir ini. 

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung  telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan laporan skripsi / tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf sebesar - besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan laporan tugas akhir ini dan terima 

kasih sebesar - besarnya atas kebaikan dan bantuan semua pihak yang telah 

diberikan kepada penulis. 

 

Bandung, September 2014 
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