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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji Syukur, Alhamdulillah senantiasa tercurahkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang 

menguasai segala kekuasaan dan pemiliki segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan 

Penyayang-Nya memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atas 

Kehendak-Nya Alhamdulillahirabbil‘alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi dengan judul “PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI INVENTORY 

PADA MINIMUS COFFEESHOP BANDUNG” disusun untuk memenuhi syarat kelulusan 

gelar sarjana (S1) pada program studi sistem informasi fakultas teknik dan ilmu komputer, 

Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung. 

 Penulis menyadari akan kekurangan dalam penyusunan skripsi yang masih jauh dari 

sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang membangun akan senantiasa diterima sebagai 

masukan yang sangan berarti, sehingga untuk karya tulisan yang lainnya penulis dapat 

menyusun dengan lebih baik. 

 Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari semua pihak 

maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada: 

Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

1. Rosulullah Muhammad SAW  yang mana berkat ajaran yang telah ia bawa   tanpa 

disadari  membantu dalam menyelesaikan SKRIPSI ini. 

2. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

3. Dr. Ir. Herman S., MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. 

4. Dr. Marliana, S.Si.,M.T., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas 

Komputer Indonesia. 

5. Iyan Gustiana, M.Kom, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi yang selalu 

memberikan masukan dan membimbing dengan sabar yang membuat semangat dalam 

penyusunan skripsi. 
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6. Ibu/Bapak Dosen penguji seminar dan sidang skripsi saya yang berperan penting dalam 

kelulusan saya. 

7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga 

selama menuntut ilmu di Universitas Komputer Indonesia kepada penulis mudah-

mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. 

8. Sekretariat Program Studi Sistem Informasi yang telah membantu dalam proses-proses 

administrasi selama menuntut ilmu di Universitas Komputer Indonesia. 

9. Untuk Orang tua saya, beserta seluruh keluarga, yang tidak pernah berhenti selalu 

mendukung segala keputusan, memberikan semangat, serta doa untuk keberhasilan 

penulis, Terima kasih banyak. 

10. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu per-satu 

terimakasih telah mendo’akan serta memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi 

ini. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Bandung, Juli 2019 
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