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Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu
tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya
atas segala ilmu yang disampaikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan
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PENJUALAN DI KAFE KOPI CILIK”.
Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik
sengaja maupun tidak sengaja, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan dan
wawasan serta pengalaman yang penulis miliki. Untuk itu penulis mohon maaf atas
segala kekurangan tersebut tidak menutup diri terhadap segala saran dan kritik serta
masukan yang bersifat konstruktif bagi diri penulis. Dalam penyusunan skripsi ini
penulis telah mendapatkan bimbingan, saran, motivasi serta bantuan yang besar dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada :
1. Allah SWT karena memberikan rahmat dan karunia-Nya.
2. Baginda Nabi Muhammad SAW karena kecintaan beliau terhadap umatnya.
3. Bapak Alif Finandhita, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah
banyak memberikan dorongan dan arahan kepada penulis selama proses
penyusunan tugas akhir ini.
4. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA., selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia.
5. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T., selaku Ketua Program Studi
Teknik Informatika, Universitas Komputer Indonesia.
6. Bapak Adam Mukharil Bachtiar, S.Kom., M.T., sebagai reviewer yang telah
memberikan waktu serta memberi arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Ibu Dian Dharmayanti, S.T., M.Kom. sebagai penguji yang telah
memberikan waktu serta memberi arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Andri Heryandi, S.T., M.T., selaku Dosen Wali Kelas IF-1.
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9. Bapak dan Mamah tercinta yang selalu memberikan doa, biaya, serta
semangat yang tak pernah ada habisnya.
10. Bapak Yeremia Natanael dan Ibu Rinrin Yuliani selaku pengelola Kafe
Kopi Cilik yang telah memberikan kesempatan terhadap penulis untuk
melakukan penelitian tugas akhir ini.
11. Elsa Elsita beserta sahabat-sahabat yang telah bersedia memberikan
semangat, serta berbagi tenaga dan ilmu nya dalam membantu penulis
menyusun tugas akhir ini.
12. Teman-teman IF-1 dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satupersatu terima kasih atas segalanya.

Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca
khususnya bagi penulis sendiri.

Bandung, 31 Agustus 2019

Heri Wijana
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