KATA PENGANTAR
Rasa Syukur dan Puji kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, Serta
sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah
membimbing ummatnya agar selalu bersyukur kepada Allah SWT, karena atas
kebaikannya serta karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan
baik.
Penelitian ini berjudul “SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN
PEMBELIAN PADA DIVA KONVEKSI BERBASIS WEB” telah penulis
susun sesuai prosedur agar memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar
Sarjana (S1) Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM) Bandung.
Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis tidak telepas dari ujian,
kendala, serta jauh dari sempurna. Oleh Karenanya, penulis mengharapkan agar
memperoleh kritik serta saran yang membangun agar dapat berguna khususnya bagi
penulis dan umumnya bagi pembaca.
Penulis tidak lupa kepada pihak yang telah berkontribusi dan membantu
dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan kesehatan sehingga
penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
3. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik
dan Ilmu Komputer.
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4. Ibu Dr. Marliana Budhiningtias W., S.Si., M.Si, selaku Ketua Program
Studi Sistem Informasi, Universitas Komputer Indonesia.
5. Ibu Wartika, S.Kom, MT, selaku Dosen Wali kelas SI-01 2015.
6. Bapak Bella Hardiyana, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing.
Selaku dosen yang telah membimbing saya dengan sabar, serta telah
banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi dan program.
7. Bapak Leonardi Paris Hasugian, S.Kom., M.Kom., M.Eng. Selaku
reviewer I dan Ibu Novrini Hasti, S.Si., M.T. Selaku reviewer II, yang
berkontribusi dalam memberikan arahan serta masukan yang
bermanfaat bagi skripsi dan program.
8. Diva Konveksi, selaku pihak yang telah mengizinkan dan memberi
bantuan bagi saya untuk melakukan penelitian.
9. Fakhri Ali Azhari selaku pemilik di Diva Konveksi, yang telah
memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di
Diva Konveksi.
10. Orang tua tercinta yang telah selalu mendo’a kan, mendukung, dan
mengingatkan agar selalu tabah dan sabar atas keluh kesah yang
penulis hadapi.
11. Serta untuk seluruh pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang
telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, terima
kasih atas masukan yang membangun disetiap saat.
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Akhir kata penulis sampaikan bahwa ilmu yang kita peroleh merupakan
titipan dari Allah SWT, agar dapat bermanfaat kepada ummat, serta menjadi
petunjuk bagi ummat. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri
maupun bagi akademisi lainnya. Amin yaa robbal a’lamin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Januari 2020
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