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KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan 

anugerah inspirasi dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini  yang berjudul “ Pengembangan Aplikasi Penjualan Online Dunia 

Boneka Pada Platform Android”.

Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program 

Sarjana Strata 1 (S-1) di Universitas Esa Unggul Jakarta, Fakultas Ilmu 

Komputer, Jurusan Sistem Informasi.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Saya mendapat bimbingan dan 

saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih 

kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan anugerah yang berlimpah kepada 

penulis.

2. Kedua orang tua, Bapak, Ema, kakak dan adik ku yang telah 

memberikan kasih sayang, perhatian, kesabaran, cinta, dukungan dan 

doa, dari semester 1 sampai semester 7 belakangan ini.

3. Pria yang tersayang, yang terkasih dan tercita Teguh Prayitno yang 

telah memberikan dukungan, inspirasi, semangat juga membantu 

pembuatan skripsi .

4. Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom, selaku Dekan sekaligus Ketua 

Jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Esa 

Unggul..

5. Ibu Kartini, S.Kom, MMSI. Selaku pembimbing materi yang 

berhubungan dengan tugas akhir yang saya buat

6. Ibu Riya Widayanti S.Kom, MMSI. selaku pembimbing materi dan 

tulisan yang telah memberikan kontribusi terhadap materi dan tulisan 

yang berhubungan dengan tugas akhir yang saya buat. 
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7. Bapak Joko Dewanto, Bapak Zulkarnaen, Bapak Adel, Bapak 

Bambang, Bapak Budi, Bapak Munawar, Bapak Kundang, Ibu Sri 

Kliwati, serta seluruh dosen fakultas ilmu komputer maupun dosen 

matakuliah umum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

8. Sahabat The Gardu sebagai teman seperjuangan 

9. Seluruh keluarga besar Fasilkom.

10. Keluarga kedua ku ; Pak Narno, Ema Parliah, Azis (Bebek).

11. Untuk bang Ardi (Gedek) yang selalu memberikan masukan kepada 

penulis.

12. Buat rekan-rekan kantin Pade Bambang, Bude Puput.

13. Seluruh tempat yang terkenang, Gemilang Ceria buat faris, fajar, ais, 

yang selalu membantu dan menghibur.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis, yang telah 

membantu.

Dengan segala keterbatasan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Saya

mengharapkan partisipasi semua pihak untuk dapat memberikan masukan guna 

penyempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan 

bermanfaat khususnya untuk penulis maupun untuk pembaca.
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