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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas semua 

nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Sistem 

Informasi Penjualan Kemasan Makanan Pada CV. Rahayu Abadi Mulia”.  

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komputer (S.Kom) di Universitas Komputer 

Indonesia. Penyusunan laporan skripsi ini menemui banyak hambatan dan 

kesulitan. Namun berkat dorongan, bantuan dan bimbingan baik secara moril 

ataupun materil dari berbagai pihak hingga, akhirnya penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan.  

Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya. 

2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT., selaku 

rektor Universitas Komputer Indonesia. 

3. Yang terhormat Bapak Dr. Ir. Herman S., MBA., selaku Dekan Fakultas 

Teknik & Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

4. Yang terhormat, Ibu Dr. Marliana Budhiningyas, S.Si., M.Si., selaku ketua 

Program Studi Jurusan Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia 

sekaligus dosen wali dan dosen pembimbing yang tak pernah lelah 
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membimbing dalam proses pengerjaan skripsi maupun dalam perkuliahan dan 

luar perkuliahan. 

5. Yang terhormat, Ibu R. Fenny Syafariani, S.Si., M.Stat., selaku dosen penguji 

satu yang juga telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

6. Yang terhormat, Bapak Rangga Sidik, S.Kom., M.Kom., M.Eng, selaku dosen 

penguji dua yang juga telah memberikan banyak masukan kepada penulis. 

7. Iman Sudirman, selaku direktur perusahaan CV. Rahayu Abadi Mulia yang 

senantiasa membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini. 

8. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan semangat serta 

kepada adik yang selalu mendoakan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Teman-teman kelas karyawan yang telah memberikan dukungan dan semangat 

selama ini. 

Di dalam penulisan laporan ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

agar bisa selesai dengan baik. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa 

laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Akhir kata, semoga laporan 

Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca maupun penulis. 
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