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Alhamdulillah, puji serta syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena 

atas rahmat serta hidayah-Nya telah memberikan nikmat, kekuatan dan keselamatan 

yang senantiasa membuat penulis untuk selalu bersyukur. Atas berkat dan rahmat-

Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang diberi judul 
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SINTONG TOPI BERBASIS WEB PADA TWIN’S PLAS”. 
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6. Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak sekali memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat 

serta motivasi yang selalu diberikan sehingga dapat diselesaikannya skripsi 

ini. 
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7. Muhammad Rajab Fachrizal, M.Kom. dan Mia Fitriawati, S.Kom., 

M.Kom., selaku penguji yang telah membimbing dan memberikan saran 

kepada penulis sehingga penulis dapat benar-benar menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Ibu dan Ayah tercinta, terima kasih atas do’a, bimbingan, motivasi dan 

kesabarannya selama ini, semoga Ibu dan Ayah selalu dalam perlindungan 

Allah SWT. 

9. Seluruh karyawan Twin’s Plas khususnya pemilik perusahaan bapak  

H. Wawan Hermawan, terimakasih atas bantuan dan kepercayaannya. 

10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan yang jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan 

pengetahuan serta kemampuan yang penulis miliki, Oleh karena itu penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang berguna yang bersifat membangun, agar 

kedepannya dapat membuat sesuatu yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin yaa 

robbal a’lamin. 
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