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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini  dengan judul “Sistem 

Informasi E-commerce PT.Roxy Coslab Tangerang Berbasis Web”. 

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memenuhi persayaratan 

guna menyelesaikan program studi Strata-1 Fakultas Ilmu Komputer Jurusan 

Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. 

 Selama penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak 

mendapatkan bantuan dan perhatian yang besar dan tulus dari berbagai pihak, 

baik dukungan moral maupun spiritual. Oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati dan tidak mengurangi rasa hormat atas terselesainya laporan 

Tugas Akhir ini maka penulis tidak akan lupa untuk mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT atas petunjuk, rahmat dan karunia-Nya. 

2. Orangtua yang saya cintai terima kasih atas doa restu dan kasih 

sayangnya, serta Adikku yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, 

terima kasih atas semuanya. 

3. Bapak Ari pambudi, S.Kom,M.Kom, selaku dekan Fakultas Ilmu 

Komputer,Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Kundang, selaku pembimbing tugas akhir I (materi). 

5. Bapak fransiskus adikara selaku pembimbing II (tulisan). 

6. Dosen-dosen Fakultas Ilmu Komputer, yang telah mengajar dan 

mendidik penulis selama kuliah di Universitas Esa Unggul. 

7. Semua teman-teman saya yang di kampus. Your is my best friend’s. 

8. Pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya. 
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 Semoga Allah SWT  senantiasa melimpahkan kasih dan karunia-Nya 

dan membalas segala kebaikan ke semua pihak yang telah membantu saya dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

 Sebagai bagian dari proses belajar, penulis menyadari bahwa dalam 

penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, yang telah disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu 

penulis sangat mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat konstruktif 

dari para pembaca untuk menjadi bahan pembelajaran yang sangat penting bagi 

penulis dikemudian hari. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan 

berguna bagi penulis-penulis lain nya dan bagi semua pihak yang 

membutuhkannya. 
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