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LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SISTEM INFORMASI DATA ORDER PADA
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Fakultas Teknologi Industri Univorsitas Islam Indonesia

Tim Penguji

Ir. Hari Purnomo, MT

ketua

Ami Fauzijah, ST
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H. Zainudin Zukhri, ST
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HALAMAN PERSEMBAHAN

%ti (PersemBaH^an Kjirya Ini %?pada:

Ayanda (Djasri M Zen dan l6unda (aCmJyang senanttasa
dengan sadardan tanpa CeCafi mem6im6ing dan mendo'a%an£u
"KaGj&n, %nkJMidi, M6a' <Empa, MSa' <Empi, M6a' <Emi dan

(SanuCyang sengat memperhatikan dan menyayangifyi
%pponafsan-kgponak$n£uyang seCaCu

menanti^an ^epuCangan^u

Serta orang-orang terdefat yang seCaCu mendo'kan dan
mem6eri£an motivasi %epada-%u



mm

"Kamu pasti menjalani (keadaan) tmqkat demi

tmqkat" (Q5. Al Insyiqaaq : 19)

Yanq kemudian 5unqquh lebih baik baqimu dan

yanq permulaan " (Q5. Adh Dhuhaa : 4)

"Jadikanlah penqetahuan sebaqai kebanqqaan, ilmu

sebaqai eenjata, sabar eebaqai pakaian, Zuhud

5ebaqai pekerjaan, keyakinan sebaqai kekuatan dan

lemah lembut 5ebaqai kebanqqaan "

(Aktladist)

"Jika kamu berlayar ke neqn seberanq, 5etelah

sampai bakarlahperahumu ...'. Danjanqan kembah

sebelum kamu dapat membuat perahu"

(Kakek H.M. Ja'far (Aim)

U!S



KATA PENGANTAR

Assatamuahikwn Mk. <W6.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tugas akhir dengan judul "Sistem
Iuformasi Data Order Pada PT. Zuwikkrama Jakarta" dapat diselesaikan.

Tugas akhir ini diajukan untuk melengkapi salah satu persyaratan

memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada jurusan Teknik Informatika
Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang telah membantu serta penghargaan kepada :
1. Bapak Ir. H. Bachrun Sutrisno, MSC, selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Sri Kusumadewi, S.Si., MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika

Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Ir. Hari Purnomo, MSIE, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah
memberikan saran dan bimbingan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

4. Ibu Ami Fauzijah, ST, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan
bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Bapak H.M. Djuchri, selaku pimpinan dan seluruh karyawan PT.
Zuwikkrama, Jakarta.

6. Ayanda Djasri M. Zen dan Ibunda (aim) serta Emak tercinta yang selalu
mengiringi langkahku dengan do'a dan harapan yang tak putus-purusnya.

7. Seluruh saudaraku, kak Kenedy beserta keluarga, kak Ir. Amiruddin Hamidi

besrta keluarga, mba' Empa beserta keluarga, mba' Empi beserta keluarga,
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mba' Emi beserta keluarga, dan Banul serta ponakan-ponakanku yang

tercinta.

8. Semua pihak yang telali membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini, yang

tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menvadari dalam penulisan tugas akliir ini masili jauh dari

kesempumaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun guna perbaikkan di masa mendatang. Semoga tuga akliir

ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis serta pembaca pada umumnya.

Akliirnya kepada Allali SWT jualali kita kembalikan segala perkara.

•Wassakmu'afxiikum 1\k. <W6.
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Yogyakarta, 5 Januari 2003

Penulis



fiMWtoKtiis
♦ Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidaya-Nya penulis dapat

menyelesaikan Tugas Akhir Ini.

♦ Ayanda Djasri, Ibunda (aim), dan Ema' yang selalu mengiringi langkahku

dengan do'a dan harapan yang tak putus-putusnya.

♦ H. M. Ja'far (aim), makasih kek atas nasehat dan bimbingannya.

♦ Saudara-saudaraku kak Kenedy, kak Ir. Amiruddin Hamidi, mba' Empa, mba'

Empi, mba' Emi dan Banul serta ponakan-ponakanku tercinta yang selalu

merindukan kepulanganku.

♦ Bibik Nur Aini, makasih dukungaan dan do'anya.

♦ Abah dan Ibu di Gg, Gudel dJoKer, makasih atas dukungan, perhatiannya dan

catatan di warung makan selama aku berada di Yogya.

♦ Teman-teman dJoKer «eKa ST, aid ST, bUdi ST, aNto ST» « uCo', yOni,

tEddy, mOnte, mOnang, eThan, fAhrul, eSti, aDly, bOy, aKbar, fEbri, aAl,

rlsna, gOwo', iMam, jO'» «eBong, qNoy, rlna, aNdy, aZar, rlrin» makasih

atas dukungan dan wewejangannya.

♦ Teman-teman seperjuangan Informatika '95 «oMiko ST, gUna ST, pUtrahim

ST, sAmsul ST, wAhyu ST, dEa ST, llnda ST, wlnarsih ST» Sehatkah kalian??.

«aGung» dimanakah Kamu?.

♦ Barak Info '99 «tAnjung, yUdi, sObri» makasih bantuannya..

♦ «M. yUsuf/Lutphi (Sipil'96)» makasih kopi kentalnya.

♦ Teman-teman jalan Magelang «dldik, dAryono, rAswin, aWing, rObi, eLpa»,

maksih atas do'anya.

♦ Seseorang atau beberapa orang, baikyang dekat ataupun entah dimana, yang

selalu ingin kehadiranku. Makasih semangatnya...



♦ Dan seluruh teman-temanku yang masih kenal maupun yang tidak kenal lagi,

teman baik maupun teman yang tidak baik, teman yang masih di yogya atau

di luar yogya dan bahkan yang sudah di alam kubur. Makasih buat kalian

semua...

♦ Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih Yogyakarta. Yogya membuat warna

hidupku lebih beragam, membuat aku lebih mengerti apa dan bagaimana

hidup...

Semoga apa yang telah diberikan kepada penulis dapat imbalan oleh yang
Maha Agung Allah SWT, Amin..!


