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RATA PENGANTAR

jQssaCamu'aCaifym Wr, M?6.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang dan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat

rahmat dan hidayahnya, pcnulis dapat menyelesaikan tugas akhiri yang berjudul "

SISTEM INFORMASI INVENTORI I»ADA ELEGANCE JEWEI.Ry

YOGYAKARTA"

Tugas Akhir mi dibuat untuk mefengkapi persyaratan dalam memperoleh

gelar sarjana pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia.

Dalam Penyusunan tugas akhir ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari

berbagai pihak, tugas akhir ini belum tentu terwujud. Oleh karena itu dalam

kesempatan yang baik ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih yang

tak terhingga kepada :

1. Bapak Rektor dan Pembantu Rektor beserta seluruh Staf karyawan

Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan beserta seluruh Staf karyawan

Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan fasilitas perijinan pada

awal penelitian mi.

3. Ibu Sri Kusumadewi. Ssi. MT selaku Kctua Jurusan Teknik Informatika

Universitas Islam Indonesia
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4. Bapak Fathul Wahid, ST. MSc selaku pembimbing tugas akhir yang di

dalam kesibukan beliau, dengan penuh ketelitian dan kesabaran telah

membimbing penulis dari proses sampai penyelesaian skripsi ini.

5 Bapak, Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Teknik Informatika U1I

Yogyakarta, yang telah banyak membantu penulis selama menimba ilmu di

jurusan Teknik Informatika UII Yogyakarta.

6. Bapak dan Ibunda tercinta, dan Adikku Dwi Nur Prabowo tersayang yang

telah memberikan doanya dan banyak memberikan bantuan, semangat,

dorongan material dan spiritual dengan penuh kasih savang, InsyaAllah

penulis dapat membalas segala kebaikan dan kesabaran Bapak;ibu

7. 108 <-1 Songonem community, 4 (h di Base Camp '96 yang telah memberikan

arti suka dan duka dalam sebagian memory hidupku yang akan ku simpan

dalam hatiku yang paling dalam.

8. Jayenk, Fauzan.Jhon, Eko Tin2. Nanocng, Yury, Ismail. Hans. Dedy

Batak's, Yodi Glen, Sigit Ndipik's, Aji kung, Rudy Aprizal, imoes dap

Keluarga TNTENS, terima kasih atas seluruh bantuannva selama ini, vang

tak akan pernah kulupakan. Tuhan bersama dengan kebaikan kalian.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat Saya sebutkan satu persatu. tenma kasih

atas semua bantuan dan dorongannva

Semoga apa yang telah mereka berikan mendapai pahala Allah

SWT, serta menjadi langkah awal unluk menili iangkah dalam menuiu cita-

cita dan masa depan penulis vang baik
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