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Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur alhamdullillah , penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 

dengan baik. Di mana Skripsi ini disajikan dalam bentuk buku 

sederhana. Adapun judul skripsi, yang penulis ambil adalah 

sebagai berikut : 

 

PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN APLIKASI                

ONLINE STORE BERBASIS WEB PADA TOKO 

SEPATUAKU.COM 

 

Tujuan penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu 

syarat kelulusan Program Strata Satu (S1) UNIVERSITAS ESA 

UNGGUL. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan hasil 

penulisan penelitian (eksperimen), observasi dan beberapa 

sumber literatur yang mendukung penulisan ini. Penulis menyadari 

bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka 

penulis skripsi ini tidak akan lancar Oleh karena itu pada 

kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada : 

 

1. Ibu Prof. DR. Kemala Motik Abdul Gafur, SE, MM., selaku 
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Pembimbing yang selalu memberikan masukan. 
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telah mengajar dan mendidik penulis selama mengikuti 

kuliah di Universitas Esa Unggul. 

6. Kedua Orang tua ku yang telah memberikan kebebasan 

untuk menentukan apa yang aku pilih dalam menjalani 

kehidupan ini serta selalu memotifasi dan mendukung 

semua yang menjadi pilihanku. 

7. Tante Susmiati, Om Parmo, Azizah, Meta Rosari dan Fitri 

Jayanti yang turut memberi warna dalam hidupku. 

8. Shinta Kartika Sari, kekasihku yang selalu setia, 

mendukung dan menerima atas apa yang aku jalani selama 

ini.  

9. Teman- teman dan semua pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu-satu yang telah membantu baik secara 

langsung atau tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. 

 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang 

berminat pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 
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