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Bissmillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Wr.Wb.
Penulis panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat,
rahmat, dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan
kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW, serta do’a restu dari orang tua,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Pembangunan
Sitem Informasi Supply Chain Management (SCM) di CV. Dafiqu Collection”.
Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk menempuh Gelar Sarjana Komputer
di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika
Universitas Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa begitu banyak peran serta dorongan dari pihak
lain untuk menyelesaikan tugas akhir ini, karena keterbatasan ilmu dan
pengetahuan. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan
terimaksih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya
kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Ayahanda Hafid Suratman dan Umi Rumsiah Osih yang selalu memberikan
do’a dan dukungannya yang tidak pernah berhenti baik dalam moril maupun
materil. Yang menjadi alasan bagi penulis untuk tetap berjuang
menyelesaikan pendidikan ini.
3. CV. Dafiqu Collection yang telah memberikan kesempatan bagi penulis
dalam pelaksanaan tugas akhir ini.
4. Tati Harihayati M. S.T., M.T. selaku dosen wali IF-8 yang telah
mengarahkan penulis selama mengikuti akademik di Universitas Komputer
Indonesia.
5. Anna Darra Andriana, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang
telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan penulis dalam
menyusun tugas akhir ini.
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6.

Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen riviewer yang telah
memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

7. Teman satu bimbingan yang selalu mendukung dalam penyusunan tugas
akhir ini, yaitu : Ma’arif, Septiawan, Ervan, Intan, dan Dasep.
8. Rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang dalam tugas akhir ini yaitu
Derrin Fauzan A, Ali Imron, Dasep, Ahlan, dan semuanya.
9. Teman-teman IF-8 angkatan tahun 2013 Refli Batubara, Sera Prakasa, Ardi
Ardiasyah dan yang lainnya yang sama-sama sedang berjuang dalam
pendidikan ini.
10. Kepada semua saudara dan orang-orang yang di sayangi yaitu Riris, Lilis
Suryani, Eviana Maharani, Maryam Sri Rahayu, Iin Herawati, Bayu P dan
Agus Syarif H. di kampung halaman yang selalu mendukung dan
mendo’akan dalam punyusunan tugas akhir ini.
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna,
masih banyak kekurangan dalam penyelasaian tugas akhir ini. Penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi
kesempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Besar harap semoga skripsi ini
dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Wabillahittaufiq wal hidayah
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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