
KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Wr.Wb. 

 Puji dan syukur untuk Allah SWT, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan 

dan pemilik dari segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya 

memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Atas 

kehendaknya juga Alhamdulillah saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Data Pada Toko Eni” 

disusun untuk memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh gelar S1 pada Porgram 

Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia (UNIKOM) Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari segala 

pihak, maka dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang 

sangat mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat 

baik berupa material maupun spiritual. 

 

1. Dr. Ir H. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor dari Universitas 

Komputer Indonesia. 

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

Komputer. 

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

Informasi. 

4. Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom selaku dosen wali yang telah banyak 

memberi pengarahan dan masukan masukan berharga mulai dari awal 

perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini. 

5. Irfan Dwiguna Sumitra, M.Kom,.Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan motivasi, pengarahan, dan memberikan masukan serta 

ilmu ilmu yang bisa mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini dan dapat 

diselesaikan dengan baik 

6. Dr. Marliana B. Winanti, S.Si, M.Si selaku dosen penguji yang telah 

memberikan pengarahan, koreksi, masukan, serta ilmu yang berharga kepada 

penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. 

7. Syahrul Mauluddin, S.Kom., M.Kom selaku dosen penguji yang telah 

memberikan pengarahan, koreksi, masukan, serta ilmu yang berharga kepada 

penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. 



8. Seluruh dosen pengajar di lingkungan kampus Universitas Komputer Indonesia 

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan 

skripsi ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat kedepannya. 

9. Ayah, Ibu, Adik, serta seluruh keluarga yang telah mendukung secara penuh, 

memberikan motivasi, dan memberikan do’a kepada penulis. 

10. Seluruh teman teman sekelas seperjuangan SI-01 angkatan 2012. 

11. Seluruh sahabat dari group 44, Ngidol48, dan Indomaret Bizarre Adventure 

yang selalu membantu penulis untuk fokus dan memberikan motivasi sehingga 

mampu menyelesaikan skripsi ini.  

12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dorongan, do’a, 

serta motivasi yang sangat berharga bagi penulis pribadi. 

 

Akhir kata penulis bersyukur dan kembali mengucapkan banyak banyak terima 

kasih kepada seluruh pihak diatas yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi 

ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan rezeki yang lebih baik. Penulis juga 

berharap laporan yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi 

diri penulis pribadi dan para pembaca pada umumnya. Amin ya robbal a’lamin. 

Wassalammu’alaikum Wr.Wb 
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