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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam tertujukan kepada nabi 

Muhammad SAW, seorang tauladan serta guru besar bagi kaum muslimin. 

Semoga penulis dan pembaca dapat meneladani beliau. Penulis sangat bersyukur 

yang sebesar-besarnya karena telah diberikan kesempatan dan kemampuan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul ” SISTEM 

PENDUKUNG KEPUTUSAN PENGELOMPOKAN JURUSAN SISWA SMK 

MUHAMMADIYAH 3 NGIMBANG MENGUNAKAN METODE K-MEANS ”. 

Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana komputer di Universitas Muhammadiyah Gresik. 

Terima kasih kepada bapak EKO PRASETYO, ST., M.KOM selaku 

pembimbing. Atas bimbingan, saran dan kritikanya selama proses pengerjaan 

proposal skripsi ini. 

Pada Proses penyusunan proposal skripsi ini, penulis mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak, baik moral maupun saran dan fasilitas. Pada 

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih dan penghargaan kepada: 

1. Ayah, ibu serta saudara penulis untuk kasih sayang, dukungan, 

do’a dan semua hal indah dan berarti yang telah diberikan. 

2. Kepada seluruh keluarga besar teknik informatika. Bapak kepala 

prodi Deni Sutaji S.Kom, M.Kom dan juga selaku dosen wali 

mahasiswa informatika angkatan 2012, ibu Soffiana Agustin 

S.Kom, M.Kom selaku dosen penguji di sidang akhir beserta 

bapak Harunur Rosyid ST.,M.kom dan tidak lupa seluruh jajaran 

dosen pengajar di informatika. Saya mengucapkan banyak terimah 

kasih atas segala ilmu yang telah diajarkan kepada saya. 

3. Kawan-kawan saya iyus, jainul, sonif, budi, sukiran, koko dan 

yang lain yang telah berjuang bersama dalam tahap proses 

kelulusan. 
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4. Teman-teman seluruh mahasiswa UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH GRESIK yang saya kenal khususnya jajaran 

UKM SENI, UKM LIMMA dan UKM SANGCEK. 

5. Untuk semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis 

menyelesaikan laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

6. Kepada SMK Muhammadiyah 3 Ngimbang yang telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian 

pada tempatnya. 

Demi adanya  perbaikan dalam penyusunan laporan skripsi akan kurang 

dalam proses pembuatan laporan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas lainya dimasa mendatang. 

Gresik, 15 Desember 2017 

 

 

   (Muhyiddin Saputra) 


