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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena telah 

memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat berhasil 

menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat dan salam semoga tetap 

tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat 

manusia ke jalan yang lurus, dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti 

ajarannya sampai akhir zaman. 

  Laporan Skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan dan 

Pembelian Berbasis Web pada Cokotetra Cafe” ini disusun dan diajukan untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) 

Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas 

Komputer Indonesia.  

Penyelesaian laporan ini tidak semata-mata dari pihak penulis, melainkan 

juga berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu 

baik secara materil maupun secara spiritual. Oleh karena itu penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada yang terhormat dan yang tercinta:  

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.  
 

2. Kedua orang tua tersayang yang telah mendidik dan memberikan materi 
untuk kegiatan kuliah serta doa yang tiada henti-hentinya.  
 

3. Bapak Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas 
Komputer Indonesia.  
 

4. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. selaku dekan Fakultas Teknik 
dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.  
 

5. Ibu Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si, M.Si selaku Ketua Jurusan 
Program Studi Sistem Informasi. 
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6. Bapak Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom selaku Dosen Wali  
 

7. Ibu R. Fenny Syafariani, S.Si., M.Stat selaku pembimbing Skripsi yang 
telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan serta waktunya 
dalam memberikan pengarahan dan bimbingan selama menyelesaikan 
skripsi ini. 
 

8. Kepada Ibu Myrna Dwi R, S.Kom., M.Kom dan Ibu Erna Susilawati, S.S., 
M.M selaku reviewer dalam laporan Skripsi ini. 
 

9. Ibu Ranti Putri Utami selaku pemilik Cokotetra Cafe yang telah 
memberikan data-data perusahaan dalam penyusunan skripsi ini. 
 

10. Seluruh keluarga, teman-teman serta seluruh pihak yang telah membantu 
dalam penulisan laporan Skripsi ini.  

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hasil yang 

dicapai dari tugas akhir ini, masih jauh dari sempurna dan bahkan banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu saran dan kritiknya yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan masukan setara 

informasi yang bermanfaat. Akhir kata penulis ingin mengucapkan banyak terima 

kasih dan semoga semua pihak yang telah memberikan bantuan atas penyelesaian 

laporan ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin ya rabbal 

alamin.  

Wassalamualaikum Wr.Wb.  

Bandung, Agustus 2018 
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