KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji
dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan
Karunia-Nya serta kepada junjunan Alam Nabi Muhammad SAW sehinggga
penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Persediaan Bahan Rakit APAR di CV. Resik. Penulis menyadari bahwa
dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, masih banyak kekurangan dan
kekeliruan, namun penulis berharap laporan tugas akhir ini dpat berguna khususnya
bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan,
bantuan, dan masukkan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin
menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT atas segala pertolongan, petunjuk dan ilmu selama pengerjaan tugas
akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Dudung Ismail dan Mamah Hermawati yang
senatiasa memberikan doa, dukungan yang tiada henti, biaya, semangat dan
kasih sayang yang tiada tara tanpa kenal lelah.
3. Kakak tercinta Siti Nandu Rosmaeni Amd.Keb, kakak ipar Asep Ega dan
keponakan tercinta Dealika Naila Putri, yang senantiasa mendoakan,
memberikan saran, dukungan serta semangat.
4. Keluarga besar dan sanak saudara yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Bapak Giwangkara Bella dan Ibu Wulan beserta seluruh karyawan CV. Resik
yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di CV. Resik
dan selalu memberikan dukungan serta semangat.
6. Ibu Rani Susanto S.Kom., M.Kom. selaku Pembimbing yang telah mengarakan
dan membimbing penulis selama proses penyususanan tugas akhir, semoga
Allah membalas kebaikan yang telah ibu berikan. Amin.
7. Ibu Sufaatin S.T., M.Kom selaku Reviewer sekaligus sebagai dosen wali IF-8
angkatan 2014 yang telah memberikan masukkan dan arahan selama perbaikan
tugas akhir.
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8. Bapak Andri Heryandi, S.T., M.T. selaku Penguji yang telah memberi saran dan
masukkan untuk penulis dalam pengerjaan laporan tugas akhir ini.
9. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T selaku Ketua Program Studi Teknik
Informatika.
10. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Teknik Informatika Universitas
Komputer Indonesia.
11. Aldia Rahman Mahmudi yang selalu menemani dan mendukung dalam segala
aspek dan melalui segala aspek dari sebelum hingga selama proses penyusunan
laporan tugas akhir ini.
12. Sahabat-sahabat, Annisa Aprilia Nan Yetu, Nurfitriani, Ayu Wulandari, Ladys
Maopatni Sinaga, Sherly Amanda Kristiani, Sekar Ratna Sari dan Cristine
Primawaty yang selalu membantu dalam segala aspek serta memberikan
semangat positif dari awal perkuliahan hingga akhirnya selesai penyusunan
laporan tugas akhir ini.
13. Teman-teman seperjuangan bimbingan saya Raden Pradipto, Ganjar, Fudjie,
Shendy yang bisa dijadikan tempat berkeluh kesah dan juga berbagi ilmu saat
proses bimbingan.
14. Seluruh teman-teman IF-8 angkatan 2014 yang telah bersama-sama melewati
masa perkuliahan.
15. Semua pihak lain yang terlibat dan ikut membantu tugas akhir ini baik secara
langsung maupun tidak langsung,yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Sangat disadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir ini
terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan
kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan kedepan yang
lebih baik. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi
para pembaca.
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