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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan 

karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Sistem 

Informasi Manajemen Pengadaan Barang di Male Store Banjarmasin” tugas akhir ini disusun 

sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia.  
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sumber ilmu pengetahuan umum maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yakni kepada: 
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2. Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyunya sebagai contoh pedoman 

hidup di muka bumi. 

3. Norma Iriani selaku orangtua penulis beserta kakak Rizki Sari Shinta Dewi, Rahayu 

Ningtyas dan Tyas Nindita yang selalu memberikan doa yang tidak pernah putus, 
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alasan bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini. 
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memberikan ilmu, saran dan waktu sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga 

selesai. 

5. Bapak Alif Finandhita, S.Kom., M.T. selaku dosen wali kelas IF-6 2015 yang telah 

memotivasi dan mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 

6. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T. selaku ketua Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia yang telah bekerja 

keras untuk Prodi Teknik Informatika UNIKOM yang lebih baik. 

7. M. Aldy Syahputra dan Riyadh Arifin selaku Kepala dan Staff Gudang di Male Store  yang 

telah mengijinkan penulis melakukan penelitian di Male Store. 

8. Anak Kontrakan Batik Jogja 29 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. 

9. Serta semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi yang tidak 

bisa penulis sebutkan satu persatunya.  

Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dengan segala kekurangan. 

Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga 
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dapat lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. 
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