KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur penulis penjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan skripsi
ini sebagai mana mestinya. Adapun judul yang penulus ambil untuk penulisan
skripsi ini adalah “Sistem Informasi Pemesanan Berbasis Web Pada PD.Sayur
Mayur Lembang ”.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan dalam memperoleh bahanbahan maupun kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri, oleh karena itu
penulis dengan rendah hati mengaharapkan kritik dari para pembaca yang bersifat
membangun. Walaupun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para
pembaca pada umumnya.
Dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis ingin
meyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr.Ir.H.Eddy Soegoto,Se, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
2. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.
3. Ibu Dr Marliana Budhiningtias, S.Si, M.Si., selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi.
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4. Bapak Iyan Gustiana, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Wali yang telah
meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan dan pengarahan
selama masa perkuliahan
5. Bapak Iyan Gustiana, S.Kom., M.Kom.,, selaku Dosen Pembimbing yang
telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama
penyusunan skripsi
6. Ibu Erna Susilawati, S.S, M.M dan Ibu Deasy Permatasari, S.Si.,
MT.selaku Dosen Penguji skripsi saya yang telah memberikan masukan
yang bermanfaat
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu kepada penulis,
mudah - mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat dan menjadi amal
kebaikan
8. Ibunda dan Ayahanda yang tanpa batas memberikan kasih sayang serta
doa kepada penulis dan memberikan dukungan secara moril maupun
materil. “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan
cintai mereka, sebagaimana mereka telah mencintai sewaktu aku masih
kecil.
9. Kepada Saudaraku tercinta Kakakku (Emi ismiati khilafah dan Yesi
Arafah), adikku (Yuan Ifdal Khoir) yang telah memberikan dukungan
serta doa
10. Kepada Sahabatku”The koncet”(Fikri,Bey,Aprisda,Andi),teman-temanku
(boy,geri,aziz,risal,fahmi,azam) dan masih banyak lagi yang tidak bisa
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disebutkan satu-persatu, karna mereka yang memberikan dukungan,
semangat dan doa
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhir kata penulis berharap semoga segala kekuatan, bantuan dan
partisipasi yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dan balasan yang
berlimpah dari Allah SWT. Amin
Bandung, Agustus 2018

Penulis,
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