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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

segala rahmat, karunia dan kehendak-Nya lah akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang berjudul “Pengembangan Aplikasi 

Portal Football School di Jawa Barat Menggunakan Framework 

CodeIgniter”. Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis alami dalam 

penyusunan laporan ini, akan tetapi berkat bimbingan, bantuan dan dorongan dari 

banyak pihak, akhirnya laporan ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penyusunan laporan ini tentunya tidak lepas dari bantuan serta kerja sama 

dari banyak pihak, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik 

waktu, tenaga maupun pikiran. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Kedua Orang Tua tercinta, Papa “Moh. Nurhajanto” dan Mama                              

“SB. Djubaedah”. ( Pah .. Mah ! Terima kasih yang sebesar-besarnya Nonha 

ucapkan, yang senantiasa selalu memberikan semua do’a yanga terbaik dan 

dorongan semangat, serta cinta kasih yang tiada henti engkau berikan selama 

ini tanpa terucap kata lelah. Semuanya itu tidak bisa Nonha balas walaupun 

dengan harta sebanyak apapun, Nonha cuma bisa ngucapin “Allahummagfirlii 

Waliwaalidayya Warhamhumma Kamma Robbayaanii Shagiirra”) untuk 

Mama dan Papa. 

2. Ibu Falahah, S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

banyak waktu, tenaga serta kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

3. Bapak Ase Suryana, S.T., M.T., selaku Dosen Wali penulis yang telah 

memberikan dukungan, nasehat, serta semangat kepada penulis. 

4. Bapak David Panjaitan, S.T., dan Bapak Yocki Muchsam, S.T., M.T., selaku 

Instruktur Praktikum Web Design yang telah memberikan pengetahuan dasar 

mengenai HTML dan Dreamweaver. 
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5. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., dan Ibu Nilla Rahma Ningrum, S.T., terima 

kasih banyak atas saran dan dukungannya untuk segera meyelesaikan tugas 

akhir ini. 

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Teknik Informatika Universitas 

Widyatama yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

7. Kakak - Kakakku : “Ceu” Ritta Marialitta dan “Mas” Haryono Susilo, terima 

kasih atas dukungannya dan terus memfasilitasi semua kebutuhan penulis 

selama masa pendidikan. “Ceu” Euis Rina Mariana, A’ Ade Rudi Hayanto, 

“Ceu” Entin, “Ceu” Tuti Srihastuti, “Mas” Asep Adjun Hudaya, A’ Heri 

Hardiyanto, “Teh” Santi Sunarti, “Ceu” Heni Ernawati / Noni serta “Mas” 

Kasto Wibowo. terima kasih, kalian juga yang telah memberikan dorongan 

dan semangat yang luar biasa, serta semua keponakanku “Balakurawa 

Sindanglaut” (Theo, Aldios, Ayu Andini, Haekal, Sakinata, Tangguh, Farid 

(alm), Metta, Twins Sister (Little Princess Neitha and Little Mermaid 

Neisha), Nerisha, dan Husni (Adik kecilku “uni bochil”), akhirnya “momy” 

nha lulus juga !!! Nanti kita jalan–jalan yaah..?  <love you all>. 

8. M. Didin Mahfudhin, S.Pd., seseorang yang telah memberikan warna dalam 

hidup penulis, tempat berbagi cerita dan  selalu ada serta berusaha 

memberikan yang terbaik dalam suka dan duka, seseorang yang selalu 

memotivasi dalam penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih atas semua 

dukungan dan kesabarannya selama ini. 

9. Untuk “Teh” Ratna Puspita Dewi, S.T., terima kasih banyak atas waktu dan 

kesabarannya dalam mengajarkan penulis tentang Framework CodeIgniter. 

10. Teman-temanku : Tina Agustin, S.T., dan Dwicky Arief Huda FB, S.T., 

terima kasih untuk ide ,solusi, saran, kritik serta masukan–masukan yang 

bermanfaat. Dinar, Eka, Irma Yunita, S.T., dan Della Febri, S.T., terima kasih 

untuk kebersamaannya selama menemani penulis disaat malas melanda. 

Adena Patria Syuhada, S.T., dan M. Faizal Haq, terima kasih untuk informasi 

mengenai sepak bolanya. Hermi terima kasih untuk bannernya, serta terima 

kasih untuk seluruh rekan-rekan seperjuanganku IF Angkatan 2007 “The 

Sukun” yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 
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11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Akhir kata, penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan dan 

segala kekurangan dalam penulisan isi laporan ini. Semoga Allah SWT 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kebaikan dan bantuan yang telah 

berbagai pihak berikan kepada penulis. Amin. 

 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

 

 

Bandung, 24 September 2012 

Penulis 


