KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang menguasai segala
kekuasaan dan pemilik segala ilmu. Dengan sifat Maha Pengasih dan PenyayangNya memberikan kekuasaan, ilmu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Atas
Kehendak-Nya jualah Alhamdulillahirabbil’alamin penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
Skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Pembelian dan
Penjualan Pada The Women.Co” disusun guna memenuhi syarat kelulusan dalam
memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Selama penyusunan usulan penelitian ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan
dari berbagai pihak, khususnya pembimbing Skripsi Ibu Imelda, S.Si.,MT yang
telah meluangkan waktu disela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan,
arahan, dukungan dan motivasi untuk dapat menghasilkan karya yang dapat
dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan
tepat waktu dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan The Women.Co.
Selama penyusunan skripsi ini, tidak sedikit bimbingan dan bantuan dari
semua pihak maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulusnya
kepada:
1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rosulullah Muhammad SAW yang mana berkat ajaran yang telah ia
bawa tanpa di sadari membantu dalam menyelesaikan SKRIPSI ini.
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3. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor
Universitas Komputer Indonesia.
4. Dr.Ir.Herman S. Soegoto.,MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer.
5. Dr.Marliana, S.Si.,M.T., selaku Ketua Program Studi Sistem
Informasi Universitas Komputer Indonesia.
6. Imelda Pangaribuan, M.T. selaku dosen pembimbing penyusunan
skripsi yang selalu memberikan masukan dan membimbing dengan
sabar yang membuat semangat dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu/Bapak Dosen penguji seminar dan sidang skripsi saya yang
berperan penting dalam kelulusan saya.
8. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi dan dosen luar biasa
yang banyak memberikan ilmu- ilmunya selama perkuliahan
berlangsung.
9. Wibowo Pakualam selaku Pimpinan The Women.Co yang telah
membantu dan mengizinkan penulis untuk penelitian di
perusahaannya.
10. Kedua orang tua tercinta ayah saya Ir.Rukman, ibu saya Hj kartini, adik
tercinta Feby wardany dan seluruh keluarga, yang tidak pernah berhenti
selalu mendukung segala keputusan, memberikan semangat, serta doa
yang tak pernah henti-hentinya diberikan kepada penulis, Terima kasih
banyak.
11. Sahabat saya Irfan Apriadi yang senantiasa membantu dan memberikan
semangat dan motivasi kepada penulis
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12. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di sebutkan satu
per-satu terimakasih telah mendo’akan serta memberikan motivasi
dalam penyusunan skripsi ini.
Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat akan
menjadi penolong di akhirat. Meski jauh dari kesempurnaan, mudahmudahan skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi
diri penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin yaa
robbal a’lamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Agustus 2019

Indry Pratiwy Saputry
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