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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 

“PEMBANGUNAN APLIKASI (E-COMMERCE) BERBASIS WEB PADA 

PERUSAHAAN AL-KISWAH”. 

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 penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas semua rahmat, karunia serta pertolongan-Nya yang telah 

diberikan kepada penulis disetiap langkah dalam pembuatan program hingga 

penulisan laporan tugas akhir ini.  

2. Papah dan Mamah tercinta, dan kakak ku, serta semua sanak sodara atas 

doanya dan segala dukungan, motivasi, dan kasih sayangnya yang telah 

diberikan kepada penulis.  

3. Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.T. sebagai pembimbing tugas akhir yang 

telah memberikan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis. 

4. Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T. selaku Ketua Prodi Sistem 

Informasi Universitas Widyatama. 

5. Seluruh Dosen Prodi Sistem Informasi Sistem Informasi yang telah banyak 

memberikan ilmunya kepada penulis, Ibu Sri Lestari, selaku dosen wali, Ibu 

Sumi Kusumawati, Ir. Dan dosen lainnya. 

6. Teman – teman Sistem Informasi 2009 pada khususnya: Sefty, Margiyanti, 

Orin, Fahrin, Hadiana, Arif, Devy, Gishella, dan kawan – kawan seluruh 

Prodi Sistem Informasi pada umumnya yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 
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7. Teman – teman di Sistem Informasi 2008 pada khususnya: Kang Aburizal, 

Yedi, Tedi, Adhitya, Cecep fauzan, Ponco, Teh Dewi, serta teman – teman 

Prodi Sistem Informasi angkatan 2008 yang tidak penulis sebutkan satu 

persatu. 

8. Teman – teman dan rekan – rekan Invictus pada khususnya: Erika, Evan, 

Musa, Dio, Bos Aryo, Pak Angga dan seluruh crew Invictus yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

9. Teman – teman Sultan Agung 9 yang selalu memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis. 

10. Seluruh teman main yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan 

tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

11. Bapak Dany dan Ibu Devy (Sekertariat Jurusan, Fakultas Teknik), Staff 

Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam 

urusan administrasinya. 

12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa kajian yang penulis bahas masih jauh dari 

sempurna. Namun demikian penulis mengharapkan semoga kajian pada Laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi yang 

memerlukannya. 

Tidak lupa penulis meminta maaf bila pada penyusunan 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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