KATA PENGANTAR
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas
berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir
dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN
BERBASIS DESKTOP PADA DISTRO IDCL”, yang merupakan salah
satu syarat kelulusan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan
kepada Nabi Muhammad SAW.
Penulis

menyadari

sepenuhnya

bahwa

dalam

melakukan

penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan mengingat akan
keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis
sangat berterima kasih dan menghargai atas saran serta kritik dari semua
pihak yang ditujukan untuk melakukan koreksi atau kritik yang bersifat
membangun.
Dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini, secara khusus penulis
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga
kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta yang senantiasa memberikan kasih
sayang, perhatian dan do’a restu, serta pengorbanan baik moriil maupun
materiil yang begitu tulus ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat
menyelesaikan laporan tugas akhir ini.
Selain itu sudah sepantasnya pada kesempatan ini pula penulis
menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada yang terhormat:

1. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc. selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr.Ir. Herman S.Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung.
3. Irfan Dwiguna Sumitra, M.Kom,.Ph.D. selaku Ketua Prodi Manajemen
Informatika Universitas Komputer Indonesia.
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4. Diana Effendi, ST., MT. selaku Dosen Wali yang telah memberikan
masukan dan arahan kepada penulis dari awal sampai akhir perkuliahan.
5. Imelda, ST.,MT. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan
banyak masukan dan arahan kepada penulis dari awal sampai akhir
bimbingan tugas akhir.
6. Nizar Rabbi Radliya, S.Kom., M.Kom. selaku penguji dari tugas akhir ini.
7. Seluruh Dosen

Pengajar

Fakultas Teknik

dan

Ilmu

Komputer

Universitas Komputer Indonesia Bandung.
8. Seluruh Sekertariat Program Studi Sistem Informasi Universitas
Komputer Indonesia Bandung.
9. Idzhar Inzaghi Setiawan selaku Owner di Distro IDCL yang telah
memberikan kesempatan untuk melakukan penelit ian pada perusahaan
tersebut.
10. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi agar penulis senantiasa
dapat berkarya serta berprestasi.
11. Teman-teman MI-1 yang telah memberikan masukan, bantuan, dorongan
dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan
manfaat bagi penulis pribadi, rekan mahasiswa, dan tentunya berguna bagi
pihak perusahaan yang terkait. Akhir kata semoga Allah SWT yang Maha
Pengasih dan Penyayang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya,
kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan
laporan tugas akhir ini. Aamiin.

Bandung, 18 Januari 2019
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