KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena dengan
ridho dan karunia-Nya serta atas berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat
menuntaskan penyusunan skripsi ini yang berjudul “SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN PEMESANAN LOGO (SIMAPEL) CV. ALF SOLUTION” untuk
memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Sistem
Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia
Bandung.
Dalam hal penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya
masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahan yang terasa jauh bila
dikatakan baik apalagi sempurna. Namun penulis yakin bagaimanapun wujudnya,
skripsi ini adalah salah satu kebanggaan tersendiri bagi penulis.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, perkenankanlah
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan dorongannya baik secara langsung maupun tidak
langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek ini.
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Ucapan terima kasih ditujukan kepada : Allah SWT, yang telah memberikan
segala nikmat dan karunia - Nya .
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semangat, moral, maupun materil kepada penulis.
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Bapak Leonardi Paris Hasugian, S.Kom., M.Kom., M.Eng selaku pembimbing
skripsi yang telah banyak membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
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Ibu Marliana Budhiningtias W,S.Si, M.Si selaku ketua program studi Sistem
Informasi.

7.

Bapak Julian Chandra Wibawa S.Kom., M.Kom selaku Dosen wali yang
memberikan nasihat serta memberikan bimbingan selama perjalanan peneliti
dalam menimba ilmu di Universitas Komputer Indonesia.

8.

Rekan–rekan mahasiswa Sistem Informasi Karyawan angkatan 2015
semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
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Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi peneliti sendiri ataupun bagi pembaca pada
umumnya. Amin yaa rabbal a’lamin.
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