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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Aplikasi 

Transaksi Penjualan UMKM Yoghurt Van Java (Y.V.J)” 

 Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis tidak jarang selalu 

mendapat hambatan, tantangan dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak 

faktor dari keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. 

 Penulis juga sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk 

serta dorongan dari berbagai pihak, tidak mungkin Laporan Tugas Akhir ini dapat 

selesai, sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis dalam kesempatan ini 

dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha Segala-Nya. 

2. Ayah dan Ibu, adik-adik, serta seluruh sanak keluarga berkat do’a dan 

segala dukungan, dorongan, dan bantuan yang tidak henti-henti sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

3. Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom. selaku dosen pembimbing 

tugas akhir. 

4. Bapak Firman Abdurodjak selaku owner sekaligus pembimbing lapangan 

di UMKM Yoghurt Van Java (Y.V.J). 

5. Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T. selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi Universitas Widyatama. 

6. Staff Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan banyak ilmu 

kepada penulis. 

7. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi (Arif, Bowo, 

Roki, Rinaldi, Agung, Yedi, Ponco, Fahmi, Albar, Fadely, Gerald, Sefty, 

Riza,  Narisa, Rizky, Luna, Ado, Faza dan semuanya) atas segala bantuan 

baik moral dan spiritual.  

8. Teman-teman Lembaga Kemahasiswaan (Julian, Firman, Tami, Hendra, 

Bagja, Irham, Diar, Mirza, Laiqa, Fanny, Dika, Gina, dan Prahesti) yang 

telah memberikan dukungan dan menjadi sumber inspirasi buat penulis.  
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9. Teman-teman di rumah (Kumpu, Yudi, dan Luki) yang telah memberikan 

semangat dan do’a, serta selalu menghibur dan menyemangati penulis. 

10. Teman-teman di Kantor (Rosid, Akmal, Erwin, Risna, Faisal, Nurma, 

Sendi, dan semuanya) yang telah memberikan motivasi kepada penulis. 

11. Staff  Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu 

dalam urusan administrasinya. 

 Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis bahas masih jauh dari 

sempurna. Namun walaupun demikian penulis mengharapkan semoga Kajian pada 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang 

memerlukannya. 

 Tak lupa penulis meminta maaf bila pada penyuguhan Laporan Tugas 

Akhir ini masih banyak kesalahan baik dari tulisan maupun bahasanya. Oleh 

karena itulah segala teguran, kritik, serta saran-saran yang sifatnya membangun 

sangat diharapkan penulis. 
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