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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

judul “Sistem Informasi Penjualan Pada Rumah Makan DJ Resto Berbasis 

Web”. 

Tugas Akhir diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada Program Studi 

Manajemen Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas 

Komputer Indonesia. Penulis berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuat Tugas 

Akhir ini dengan baik dan benar, namun penulis sadar bahwa Tugas Akhir yang 

dibuat ini masih jauh dari kata “sempurna” dengan banyaknya kesalahan, 

keterbatasan ilmu pengetahuan, keterbatasan pengalaman yang dimiliki, dan 

kekurangan-kekurangan lainnya. 

Sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan mungkin penulis 

dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, arahan, masukan, 

dan bantuan baik secara moril ataupun materil dari berbagai pihak atas segala 

kelancarannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya, antara lain kepada : 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

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

Komputer (FTIK). 

3. Bapak Irfan Dwiguna Sumitra, M.Kom., Ph.D, selaku ketua Program Studi 

Manajemen Informatika. 

4. Bapak Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wali Dosen kelas MI-1 

angkatan 2017. 

5. Bapak Ferry Stephanus Suwita, S.Kom., MT, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan arahan dan perhatian kepada penulis. 

6. Ibu Diana Effendi, ST., MT, selaku Dosen Penguji yang menguji hasil 

penelitian yang dibuat oleh penulis. 
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7. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Sekretariat Program Studi Sistem Informasi 

dan Manajemen Informatika yang telah membantu dan selalu memberikan 

informasi penting dalam penyelesaian penelitian Tugas Akhir ini. 

8. Ibu Seli selaku pengelola dan pemilik rumah makan DJ Resto yang 

mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di tempatnya. 

9. Teh Putri selaku karyawan yang telah membantu dalam pengumpulan data 

untuk penyusunan Tugas Akhir ini. 

10. Ibu Tia dan anaknya Irgi Ar-Rasyid yang telah membantu melancarkan proses 

untuk bisa berhubungan dengan pihak perusahaan. 

11. Ibu, Ayah, Adik, dan keluarga tercinta yang tanpa batas memberikan kasih 

sayang dan do’a-nya kepada penulis. 

12. Teman-teman kelas MI-1 yang selalu mendukung dan memberi semangat 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

13. Dan pihak-pihak lainnya yang penting dan betul-betul terlibat dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

 

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan yang penulis 

terima dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan Tugas Akhir ini 

sampai tuntas dan juga semoga Tugas Akhir yang diselesaikan ini dapat membawa 

manfaat yang besar bagi penulis dan pembacanya. 
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