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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

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

rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Sistem Informasi 

Persediaan dan Penjualan Barang Di Pasar Cimol Gedebage Bandung 

Berbasis Web”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program 

Studi Sistem Informasi Jenjang  S1 (Strata Satu) Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan berupa 

moril maupun materil dari berbagai pihak terutama kepada keluarga saya, Ayah dan 

Ibu serta seluruh sanak saudara yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, 

dan kasih sayang. Serta, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

2. Dr. Herman S, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer 

Universitas Komputer Indonesia. 

3. Dr. Marliana Budhiningtias, S.Si, M.Si, selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi Universitas Komputer Indonesia Dan Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah memberi saran, bimbingan, dukungan serta masukan yang 

terbaik.dan kritikannya yang sangat membantu. 

4. Andri Sahata S,S,Kom. M.Kom selaku Dosen Wali SI-7 2014  

5. R.fenny Syafariani S.Si.,M.stat dan Jullian Chandra W,S.kom.,M.kom selaku 

dosen penguji yang telah membantu sampai sejauh ini. 

6. Kedua orang tua yang paling penulis cintai, Bapak Irman dan Ibu Ernida , 

Terimakasih atas do’a yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis serta 

dukungan moril, materi dan semangatnya selama penulis menuntut ilmu di 

Universitas Komputer Indonesia. 
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7. Bapak M. Rizal , selaku kepala unit PD.Pasar Cimol Gedebage Bandung, yang 

telah banyak memberikan saran serta masukan nya untuk penelitian ini. 

8. Pasar Cimol Gedebage selaku tempat penelitian yang telah membantu memberi 

data dan informasi yang dibutuhkan. 

9. Sahabat-sahabat saya di Bandung, kelas SI-7 2014, Asti asyiva, Fian , Subhan, 

Ikhsan, Dony, Dwiki, Fauzi, Melki, dan teman – teman lain nya yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu yang selama ini menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan yang selalu memberikan dukungan dan membantu di dalam 

penyusunan skripsi ini. 

10. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.  

Terima kasih atas semuanya, termasuk yang tidak disebutkan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan serta doa kepada 

saya, semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT. Amin. 

Selaku manusia yang tiada luput dari kesalahan dan kekhilafan, saya 

menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan,baik dalam tata bahasa 

maupun sistematika penyajianya. Oleh karena itu  saya mengharapkan adanya saran 

dan kritik yang membangun. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan kekuatan 

kepada kita semua. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr,Wb. 

Bandung,  Juli 2019 
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