6

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah ucapan terindah ketika penulis
dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik. Penulis
berterima kasih kepada Sang Mahadaya Ilmu yang telah memberi petunjuk
serta kekuatan karena laporan tugas akhir ini telah penulis selesaikan. Tugas
akhir ini berjudul “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan
pada Toko Buku Hamdi”, yang dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam
mencapai gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Sistem Informasi, Fakultas
Ilmu Komputer, Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Penyelesaian penulian tugas akhir ini juga tidak lepas dari dukungan
dan bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak. Maka pada
kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1.

Kepada kedua orang tua penulis, Mama dan Ayah yang telah
memberikan

dorongan

serta

semangat

selama

penulis

mengerjakan tugas akhir.
2.

Kepada seluruh saudara penulis, ka Renita dan adik-adikku,
Nadiah, Wildan, Fika, dan Rerei, terima kasih atas pengertian dan
dorongannya.

3.

Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing
Materi Tugas Akhir dan Ketua Jurusan Sistem Informasi.

4.

Bapak Ir. I Joko Dewanto, MM, selaku Dosen Pembimbing
Tulisan Tugas Akhir.

5.

Bapak Ir. Munawar, MMSI, MCom, selaku Dekan Fakultas Ilmu
Komputer Universitas Indonusa Esa Unggul.

6.

Kepada mas Nurhamdi yang telah membolehkan penulis
melakukan penelitian di toko bukunya.
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7.

Kepada bapak Frans dan bapak Yususf Nurrachman selaku
anggota penguji sidang tugas akhir penulis terima kasih atas
saran-sarannya.

8.

Segenap dosen yang telah mengajar selama penulis menempuh
pendidikan serta seluruh staf Fasilkom UIEU.

9.

Kepada teman-teman satu kelompok, Zacky, Ibnu, Dwi, Yuli,
Vivi dan seluruh teman-teman seperjuangan yakni mahasiswa
sistem informasi angkatan 2006.

10. Dwi Wahyuningsih sebagai tempat sharing dan konsultasi baik
masalah-masalah perkuliahan.
11. Yuli rianti, karena telah meminjamkan modem SMART untuk
mengambil data-data di internet.
12. Septiani Dwi P. yang telah memberikan informasi jadwal
bimbingan melalui SMS, terima kasih ya Septi.
13. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu akan
tetapi tidak mengurangi rasa terima kasih penulis, yang telah
memberikan doa, dukungan, bantuan selama penulis mengerjakan
tugas akhir. Terima kasih semua.
Besar harapan penulis semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat
bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini
tidaklah sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila terjadi
kesalahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Jakarta, Februari 2010

Penulis

