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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

“Dengan nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”. 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi ini yang berjudul : “Sistem Informasi Penjualan 

Dan Pembelian Pada Bengkel iRed Motor Berbasis Website”. Penyusunan 

skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar strata satu (S1) pada program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak, khususnya kepada pembimbing saya bapak Bella Hardiana, 

S.kom., M.kom. yang telah meluangkan waktu disela kesibukan beliau untuk 

memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan motivasi untuk dapat 

menghasilkan karya yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat 

diselesaikannya skripsi ini. Selanjutnya dengan rasa tulus penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan 

dan semangat baik berupa material maupun spiritual, penulis sampaikan kepada : 

1. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto. Selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia 
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2.   Dr. Ir. Herman S. Soegoto., MBA Selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer. 

3. Bu Marliana Budhiningtyas, S.Si., M.Si, Selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. 

4. Bapak Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom, selaku Dosen Wali Kelas SI-

10 Angkatan 2012. 

5. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 

6. Bapak Andi Juandi Manaf, M.Si. Selaku Pimpinan Bengkel iRed Motor 

Bandung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di perusahaan tersebut. 

7. Orang tua tercinta Bapak saya Syahbudin kasim dan Ibu saya Elina, 

Kepada Ibu yang selalu memberikan doa dengan penuh kasih sayang, 

keikhlasan, kesabaran, motivasi serta pengorbanan yang tiada henti 

mendorong dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini 

dan untuk Bapak yang sudah berjuang mendidik saya dari kecil sampai 

sekarang ini, memberikan motivasi, mengingatkan saya kepada sang 

pencipta, mengorbankan dirinya untuk keluarga, menjaga keluarga dan 

tiada henti memberikan dorongan semangat sehingga saya bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kakak dan adik saya Anggi Pritasari, Arki Milyardo Putra dan Intania 

Regita Putri yang telah memberikan support dan kasih sayang kepada saya 

untuk dapat segera menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Untuk orang spesial dalam hidup saya Chintya Rahmadhani yang telah 

memberikan support, menyemangati dan pendengar yang baik dalam 

penulisan skripsi ini   

10. Teman seperjuangan diperantauan Dimas, Arya, Ardyan, Oriza, Harnes, 

Alif, Abi, Ridho, Reza, Okky yang selalu menyemangati dan memberikan 

support kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. 

11. Teman – teman SI-10 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Terimakasih untuk teman-teman yang sudah memberikan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

 

  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari 

segi isi materi maupun susunan tata bahasanya, hal ini karena keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu saran dan kritik 

yang membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan. 

Akhir kata semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang 

membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan penelitian ini. 

 

Aamiin Ya Rabbalalamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  


