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`KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala syukur kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan hidayah, kesempatan dan kemudahan kepada kita semua dalam

menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat serta salam selalu

tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para

sahabat, karena dengan syafa’atnya kita dapat hijrah dari zaman jahiliyah menuju

zaman yang terang benderang.

Atas karunia dan pertolongan dari Allah SWT, program Tugas Akhir (TA)

dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN JUAL BELI BARANG

KOPERASI KARYAWAN & DOSEN UII “AMANAH” BERBASIS WEB, sampai

dengan tersusunnya laporan akhir ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu penilaian dari seluruh program Tugas

Akhir (TA) serta untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa dalam melaksanakan TA

dapat terealisasi dengan baik. Dengan tujuan untuk melakukan persiapan memasuki

dunia kerja, berharap semoga seluruh program TA yang telah berjalan dapat

bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pada pelaksanaannya, selama kegiatan ini berlangsung menyadari bahwa

pelaksanaan Tugas Akhir dan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan,

dorongan dan bantuan baik materi maupun non materi dari berbagai pihak. Sehingga

program-program yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan dapat
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diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu perkenankanlah saya menghaturkan

ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LLM. Ph.D., selaku Rektor Universitas

Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri UII.

3. Bapak Hendrik, S.T., M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika FTI

UII.

4. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Eng. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing

Akademik.

5. Ibu Lizda Iswari, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing Tunggal dan Bapak

Rahadian Kurniawan, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Pelaksana

yang memberikan bimbingan dan nasehat yang bermanfaat demi suksesnya

pelaksanaan program TA ini.

6. Kepala Badan Perencanaan UII yang telah memberi tempat untuk

melaksanakan Kerja Praktek.

7. Semua teman-teman Jurusan Teknik Informatika.

8. Teman-teman KKN Unit 289 Reguler 1 Antar Waktu 2013/2014, yang sudah

membantu saya dari awal KKN hingga akhir.

9. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya program-program TA

Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran yang telah diberikan

mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Tidak lupa saya mohon maaf apabila selama

melaksanakan TA terdapat kekhilafan dan kesalahan. Sepenuh pada keterbatasan

kemampuan yang saya miliki. Oleh karena itu, dengan ini mengharapkan ada kritik

dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga

laporan ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca dan membutuhkan.
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Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 13 Februari 2017

Hanif Argani Janurianta


