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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur di ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulisan Tugas Akhir 

tentang Analisis dan Perancangan Sistem Penjualan Pada TOKO 

YANTO (Toko Sembako) dapat terselesaikan. Dengan ilmu pengetahuan 

dan pengalaman yang ada dan berusaha untuk mengangkat topik tersebut 

yang nantinya diharapkan dapat menjadi panduan dan informasi bagi 

perusahaan terutama pada TOKO YANTO (Toko Sembako) dan perusahaan 

lain untuk membuat Sistem Informasi Penjualan dengan sebaik – baiknya. 

Sehubungan dengan itu dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini tidak terlepas dari pihak – pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, moril maupun materi yang sangt berguna. 

Untuk itu ucapan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya, kepada yang 

terhormat : 

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidahyah –Nya. 

2. Untuk Papah, Mamah, Kakak dan Adik yang aku 

sayang, yang telah membantu aku secara moril dan 

materil dan selalu mensuport  dalam segala hal. 

3. Bapak Ir. Munawar, MMSi, M. Com selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Komputer dan Kepala Jurusan Manejemen 

Infomatika 

4. Bapak Ari Pambudi, Skom, Mkom, selaku Pembimbing 

Materi dalam penyusunan laporan Tugas Akhir. 

5. Ibu Riya Widayanti., SKom., MMSI. selaku 

Pembimbing Tulisan dalam penyusunan laporan Tugas 

Akhir. 

6. Mas Haris, Mbak Santi, dan  Mbak Merry, selaku Staff 

pada Fakultas Ilmu Komputer. 
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7. Semua dosen Fakultas Ilmu Komputer yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu namanya. 

8. Untuk Sobat-sobat aku, dan aku sayang banget sama 

mereka: Anto, Apin, Sada, Juan, helmi, JP   dan teman – 

teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu khususnya 

anak MI 2006 yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan laporan Tugas  Akhir ini. 

9. Thanks to Aries Angkoso Wibowa yang selalu 

membantu di setiap saat. 

10. Thanks to KOMPOL Sulaiman yang berperan dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-

persatu namanya. 

 

Penyusun berharap Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan bagi 

semua pihak, dan berguna bagi semua pembaca. 
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