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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

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

kehendak-Nya Alhamdulillahirabbil’alamin penulis dapat menyelesaikan usulan 

penelitian ini dengan baik dan selesai dengan semestinya. Penulisan skripsi ini 

disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh jenjang Strata 1. Skripsi 

dengan judul “Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Penjualan Dan 

Pembelian Pada CV.Indodesk Bandung “ Sebagai bahan penulisan, penulis 

memperoleh informasi berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka dari sumber 

yang mendukung penulisan laporan ini. 

Dalam proses menyelesaikan usulan penelitian ini, penulis telah banyak 

mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor 

Universitas Komputer Indonesia. 

2. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA., selaku Dekan FTIK 

Universitas Komputer Indonesia 

3. Ibu Dr. Marliana Budhiningtyas Marliana, S.Si., M.Si, selaku ketua 

program studi Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia. 

4. Ibu Lusi Melian, S.Si., M.T., selaku dosen wali yang sangat sabar dalam 

memberikan bimbingan dan motivasi selama proses perkuliahan. 

5. Ibu Dr. Marliana Budhiningtyas Marliana, S.Si., M.Si., selaku dosen 

pembimbing yang sangat banyak membantu dalam memberikan 

pengarahan dan masukan-masukan yang berharga untuk penulis 

sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini dengan tepat waktu. 

6. Ibu Erna Susilawati, S.S M.M., S.Kom., M.Kom. Selaku dosen penguji 
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7. Bapak Nizar Rabbi Radliya, S.kom, M.kom. selaku dosen penguji 2. 

8. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis mudah-mudahan ilmu yang diberikan dan diajarkan bisa 

bermanfaat dan menjadi amal kebaikan yang berketerusan. Aamiin. 

9. Bapak Taufik Rachman dan Ibu Sari Sugih Arti selaku orang tua 

terimakasih atas segala bentuk dukungan dan kesabarannya dalam 

menghadapi penulis untuk bisa menempuh proses Pendidikan selama 

ini. 

10. Untuk adik-adik, Azky Abdilah dan Muhamad Alfarizi yang jauh disana 

terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. 

11. Semua teman-teman Gope Family, Bilkis, Akmal, Gilang, Bustan, Upi, 

Iqbal yang telah banyak memberi dukungan dan menyemangati penulis 

agar bisa menyelesaikan Pendidikan. 

12. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu-persatuterima kasih atas dukungan dan doanya, serta 

motivasinya yang sangat luar biasa berharga dan berarti bagi penulis. 

Penulis sadari bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, 

namun demikian telah memberikan manfaat khusus bagi penulis sendiri. Akhir kata 

penulis harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kritik dan saran 

yang bersifat membangun akan penulis terima dengan sangat senang hati. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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