
x 

 

PRAKATA 

 

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas 

segala berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik yang berjudul: “Online Course Ujian Nasional Berbasis Android”. 

Dimana skripsi ini di susun sebagai salah satu pertanggungjawaban setelah 

melakukan kuliah dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjanan strata 

satu (S1) pada jurusan Teknik Informatika IIB Darmajaya Bandar Lampung. 

Dengan ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata 

sempurna dikarenakan keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Dalam penulisan skripsi ini saya banyak memperoleh bimbingan, dorongan dan 

bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Andi Desfiandi, S.E., M.B.A selaku Ketua Yayasan Alfian Husin 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 

2. Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, M.B.A., M.Sc, selaku Rektor Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 

3. Bapak Dr. R.Z Abdul Aziz, M.T, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik 

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 

4. Zaidir Jamal, S.T., M.Eng, selaku Dekan Fakultas Imu Komputer Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung. 

5. Bapak Yuni Arkhiansyah, S.Kom., M.Kom, selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika yang telah memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. 

6. Ibu Rahmalia Syahputri, selaku dosen pembimbing penyusun skripsi yang 

telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak tercinta Rakhmat Suprayogi. S.Pd.SD, Ibu tercinta Manisah, dan 

keluarga besar yang selalu memberikan do’a dan dukunganya. 

8. Para dosen dan staf karyawan Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun 

tidak langsung selama saya menjadi mahasiswa, khusunya pada prodi 

jurusan Teknik Informatika. 
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9. Temen seperjuanganku Dewa, M.Yusuf, Pacipica, Sigit, Halim, Anwar, 

Nosiel, Putu, Sony, Imawan dan teman-teman tercintaku yang selalu 

bersama-sama seangkatan 2016 yang selalu menghibur dan menemani 

terimakasih atas kebersamaan kita selama ini. 

10. Almamaterku IIB Darmajaya yang saya banggakan dan cintai. 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan budi luhur bapak 

ibu sekalian. Mengingat kemampuan dan keterbatasan, penulis menyadari bahwa 

skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dalam menyelesaikanya, oleh 

karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan semua pihak yang 

memerlukannya. 
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Bayu Nusantara 

NPM.1611010069 

 


