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 Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini 

diajukan untuk memnuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Study 

Manajemen Informatika (D3) di Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) 

Bandung. Adapun judul dari tugas akhir ini yaitu “Sistem Informasi 

Pemesanan Pakaian Olahraga di Anggra Sport Wear Berbasis WEB” 

 Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak 

yang selama penyusunan tugas akhir ini telah banyak memberi bantuan baik moril 

maupun materil serta saran-saran dari berbagai pihak, dan dorongan semangat 

kepada penulis. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati perkenankanlah 

penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto. M.Sc., Selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

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

Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

3. Erna Susilawati, S.S., M.M Selaku Dosen pembimbing dalam penulisan tugas 

akhir ini. 
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Informatika. 

5. Diana Effendi, ST.,MT Selaku dosen wali kelas Manajemen Informatika. 

6. Syahrul Mauluddin, S.Kom.,M.Kom Selaku dosen penguji dalam penulisan 

tugas akhir ini. 



7. Kedua orang tua yang selalu mendukung dengan sepenuh hati dari segi moril 

maupun materil, dan dengan segala doanya yang selalu mengiringi sehingga 

dapat terselesaikannya penulisan tugas akhir ini 

8. Seluruh teman-teman yang telah membantu terselesaikannya penulisan tugas 

akhir ini. 

 Dengan segala kerendahan hati penulis berharap semoga Allah SWT 

membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan untuk membantu penulis 

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Akhir kata mudah-mudahan tugas 

akhir ini berguna bagi kita semua. Penulis menyadari, sebagai manusia tentu tidak 

luput dari kesalahan. Begitu pula dengan tugas akhir ini, tentu belum sempurna. 

Oleh sebab itu apabila terdapat kesalahan dalam tugas akhir ini penulis mohon maaf 

dan harap dimaklumi. 
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