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karunia-Nya yang telah dilimpahkan, shalawat dan salam semoga senantiasa
terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Informasi Supply Chain Management
Di CV Global Best LS”. Penulis menyadari masih terdapat kesalahan yang perlu
diperbaiki dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kata sempurna, namun
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petunjuk yang sangat berharga dalam penyusunan tugas akhir.
5. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku dosen wali, yang telah banyak
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
6. Seluruh staf pengajar/dosen dilingkungan Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan
pengajaran dan didikan sepanjang proses perkuliahan.

iii
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terima dengan kebaikan yang berlipat ganda, dan semoga skripsi ini dapat
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