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Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

memberikan jalan serta melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan ini guna memenuhi tugas 

penelitian Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi yang dapat selesai sesuai 

dengan yang diharapkan. Dengan judul penelitian Skripsi ini adalah 

“Perancangan Sistem Informasi Penjualan Pada Toko Matahari Tani Berbasis 

Web”. Dapat berjalan dengan baik dan selesai dengan semestinya. 

Penulisan Laporan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna 

melengkapi kurikulum perkuliahan. Sebagai bahan penulisan, Penulis 
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sumber yang mendukung penulisan laporan ini. 
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serta bimbingan yang diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih tersebut, 

penulis sampaikan kepada : 
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memberikan semangat dan motivasi bagi penulis. 

5. Novrini Hasti, S.Si.,MT. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

banyak membantu penulis dengan memberikan bimibingan, ilmu, 

motivasi, pengarahan dan masukan-masukan bagi penulis dari awal 

sampai akhir. 
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6. Tono Hartono, S.Si.,MT. selaku Dosen Penguji 1 yang membantu 

memberikan masukan yang berhaga bagi penulis. 

7. Wahyuni, S.Si.,MT. selaku Dosen Penguji 2 yang membantu 

memberikan masukan yang berhaga bagi penulis. 

8. Kedua orang tua, Papa dan Mama tercinta, dan Terremi Michelle Chano 

selaku kakak penulis. Terima kasih atas seluruh dukungan, doa, nasihat, 

financial dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi ini. 

9. Agung, Arya, Rizki, Iqbal yang telah membantu dalam memberikan ide 

dan gagasan juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Aal, Awen, Akbar, Aliong, Apin, Bobi, Dirga, Devra, Danil, Eko, Eya, 
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merupakan teman semasa SMA yang telah banyak memberikan 

dukungan, doa dan semangat yang tiada hentinya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini. 

11. Pihak-pihak Toko Matahari Tani yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu yang telah turut membantu sehingga laporan ini dapat 

terselesaikan dengan baik dalam waktu yang tepat.  

Penulis sadari bahwa Laporan Metodologi Penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, Akhir kata penulis harapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan 

senang hati.  

 

 

Bandung,  Januari  2020 

 

 

 

Tim Penulis 

 


	KATA PENGANTAR

