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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

Ibu Sumiyati 

Terimakasih mah atas segala kasih sayang, perhatian , pengorbanan serta 

kesabaran yang teramat luar biasa untuk anakmu ini 

 

Bapak Atmo Sucipto 

 Terimakasih pak atas segala pengorbanan, perhatian, bimbingan serta tanggung 

jawab dari bapak. 

 

Mba Aris, Mas Dion, Mba Wiwit 

Terimakasih mba mas, sudah mendukung dan memberikan semangat buat adikmu 

ini yang masih butuh banyak belajar. 
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HALAMAN MOTTO 
 

“Jadikan setiap aktivitasmu hanya sebagai “selingan” untuk menunggu waktu 

shalatmu” 

 

“Jika Engkau mengerjakan shalat, maka shalatlah seperti shalatnya orang yang 

hendak meninggalkan (dunia)” 

 

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan mengadakan baginya 

jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-

Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” 

(QS. Ath Tholaq: 2-3) 
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KATA PENGANTAR 
 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, 

Alhamdulillah wa syukurillah ‘ala ni’matillah laa hawla wa laa quwwata illa billah 

dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat, 

berkah, hidayah serta inayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul " SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN STOK BULOG UNTUK 

OPTIMALISASI KETERSEDIAAN LOGISTIK PANGAN". Skripsi ini diajukan 

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) program 

studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. 

Dalam menyusun skripsi ini banyak sekali dukungan serta bimbingan dari berbagai 

pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada: 

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, 

kemudahan, pertolongan serta perlindungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah membawa risalah kebenaran 

melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah 

3. Kedua orang tua, Bapak Atmo Sucipto dan Ibu Sumiyati yang tak henti-

hentinya selalu memberikan dukungan serta do’anya 

4. Kepada kakak Mba Aris Setiyani, Mas Ngudiono, Mba Esti Widiati serta 

keponakan Ramadhan Yudha Paksi, Adisti Mavitaghani, Tegar Panji 

Yudhistira, Shafa Nabila Az Zahra, Muhammad Dhiya El Faizy yang telah 

memberikan dukungan, semangat serta do’a. 

5. Kepada Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Syafiq Riza 

Basalamah serta ustadz lain yang telah banyak memberi pengetahuan serta 

memberikan ilmunya. 

6. Bpk. Nandang Sutrisno S.H., M.H., LLM., Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia. 

7. Bpk. Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc. selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

8. Bpk. Hendrik, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Indonesia. 
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9. Bpk. Kholid Haryono S.T., M.Kom.. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, memberi pengarahan, memberi masukan serta 

mendampingi selama proses penyelesaian skripsi. 

10. Teman-teman apartemen uye tambul, fio, mamat, yadi, arven, teguh serta 

teman seangkatan yang telah memberi warna selama di Jogja. 

11. Saudara dari ayah dan ibu serta tetangga yang selalu tanya “sudah lulus mas? 

Kapan wisuda?” dan pertanyaan lainnya. 

12. Guru Ngaji, TK, SD, SMP,SMA, Dosen yang telah memberikan bekal ilmu. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan balasan yang berlipat 

ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

serta kesalahan dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini, sehingga tidak 

terlepas dari masukan yang membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini. 

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi petani, bulog serta bermanfaat 

bagi kita semua dan semoga tugas akhir ini juga dapat berkontribusi dalam 

kemajuan kesejahteraan pangan serta ekonomi bangsa Indonesia. 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, 02 April 2017 

 

 

 

Nurhidayat  




