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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 “SISTEM 

INFORMASI POINT OF SALES DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

EXPERIMENTAL SEMU PADA FAN JAI NUGGET” 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis tidak jarang selalu 

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

factor 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 terimakasih 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 Adikku, serta semua sanak saudara atas doa 

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

diberikan kepada penulis.  

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

Informasi Universitas Widyatama. 

4. Ibu Sri Lestari, Ir., M.T. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir ini yang 

telah  memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam  pembuatan 

Tugas Akhir ini hingga selesai. 

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

memberikan ilmunya kepada penulis Bapak Murnawan, S.T., M.T.selaku 

dosen wali, Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., M.Kom., Bapak Setiadi 
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Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D., Ibu Maniah, Ir., M.T., Ibu Sumi Kusumawati, Ir. 

Dan dosen lainnya. 

6. Seluruh Sahabat-sahabatku Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi 2009, 

2010, 2008, Fahrin, Riza, Gishella, Gian, Devy, Orin, Debora, Narisa, Aip, 

Hadi, Bowo, Donnie, Febri, Fahmi, Fadli, Abam, Roki, Aji, Abu, Ponco, 

yedi, Okta dan Ardi terima kasih banyak kebersamaan selama ini, semua 

pengalaman dan kenangan indah saat bersama kalian merupakan 

kebahagiaan tersendiri bagi penulis. 

7. Kepada teman-teman riweuh aku, Riza, Gishella, dan Gian yang selalu di 

penuhi dengan jadwal berjualan dimana-mana bersama-sama, karena kita 

semua berjiwa bisnis, semoga kelak di suatu hari nanti kita masing-masing 

sudah menjadi pengusaha sukses. Amin..  

8. Kepada teman-teman kosan Pa Asep Joly (Rani, Fahrin, dan Febi) dan 

pemilik kosan Ibu RW dan Bapak RW Asep Joly yang sudah memberikan 

motifasi agar bisa menjadi anak kebanggan orang tua, hal itu   menjadi 

sebuah perhatian yang sangat istimewa. 

9. Kepada sahabatku yang aku sayangi yaitu persatuan 3D (Anna Rifana 

Chairunnissa, dan  Deny Lesmana) yang selalu  memberikan  hiburan 

kepada penulis hingga lupa waktu dan memberikan semangat yang sangat 

membantu dengan selogan “Okeyy” dan “Maigatt”.. Kebersamaan ini tidak 

akan pernah aku lupakan. 

10. Kepada sahabatku “Useth” yang sangat baik, yang selalu memberikan 

support yang sangat membantu, yaitu (Anna, Rika,  Desy, Rina, Rena). 

11. Staff Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam 

urusan administrasinya, seperti Pak Dany, Bu Ndev, Pak Adang dan Pak 

Midjo yang memberikan pelayanan ramah kepada semua mahasiswa. 

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

per satu. 
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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. 

 

Bandung,  September  2013 

 

 

Sefty  Sunarya 

Penulis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


