
KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ”Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 

Penjualan dan Pembelian Pada CV. Keramik Indah Tangerang” ini dengan baik. 

Tujuan menulis tugas akhir ini adalah sebagai memenuhi persyaratan 

kurikulum Diploma Tiga (D3) pada Jurusan Manajemen Informatika, Fakultas 

Ilmu Komputer, Universitas Indonusa Esa Unggul, yang langsung dilaksanakan 

dilapangan dan melakukan pengumpulan data-data di CV. Keramik Indah 

Tangerang, sebagai tempat kerja praktek penulis. 

 Dalam menyelesaikan laporan ini penulis mendapatkan banyak 

bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik materil dan spiritual. Oleh 

karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Ir. Munawar, MMSI, M.Com, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer dan Ketua Jurusan Manajemen Informatika sekaligus 

Koordinator Tugas Akhir.  

2. Ibu Riya Widayanti, S.Kom, MMSI dan Bapak Ari Pambudi, 

S.Kom, M.Kom, selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis.  

3. Bapak, Ibu, Kakak, dan juga semua saudara yang telah 

memberikan motivasi dan dorongan.   

4. Bapak Irwan selaku Pemilik CV. Keramik Indah Tangerang yang 

telah banyak membantu selama pelaksanaan pembuatan laporan 

tugas akhir ini. 

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen fakultas ilmu komputer yang 

telah membimbing dan membagi ilmu pengetahuannya kepada 

penulis. 
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6. Teman-teman saya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang 

telah banyak membantu dalam memecahkan masalah proses 

pembuatan laporan tugas akhir. 

7. Pihak–pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.  

 

 

 Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan 

banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata 

penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan laporan ini. 

Semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca umumnya 

dan bagi penulis khususnya. Amin.  

 

 

 

Jakarta,    Februari 2009 

 

                  
Penulis 
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