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Dengan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Aplikasi Pengadaan Barang Onderdil 

Pesawat Terbang PT. Perisai Angkasa”  dengan baik. 

Laporan ini disusun sebagai syarat kelulusan dan syarat menempuh sidang 

sarjana program studi sistem informasi universitas widyatama, Bandung. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir dan pembuatan aplikasi ini penulis 

menyadari banyak sekali pihak yang memberikan bantuan, bimibingan dan petunjuk, 

baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak 

terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada : 

1. Kedua orang tua, Dwi NF dan saudara-saudara yang selalu memberikan 

motivasi, semangat, doa, dukungan moril, materi ataupun non-materi. Serta 

bimbingan, kesabaran, ketabahan, dan kebijakan dalam mendidik. 

2. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D., Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.M., 

M.Kom. selaku Dekan Fakultas Teknik dan Wakil Dekan Fakultas Teknik. 

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

dan selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya 

dalam mengarahkan dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran sampai 

terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini. 

4. Bapak Murnawan, S.T., M.T., selaku dosen wali yang sangat membantu penulis 

dalam proses pembuatan aplikasi dan telah memberikan motivasi yang bisa 

mendorong penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Ibu Siti Mardiana, Ir., M.T., M.S.I.Se.C. , Ibu Sri Lestari, Ir.,M.T.,  Bapak Hari 

Supriadi, S.T., M.Kom. selaku Dosen Sistem Informasi. 

6. Seluruh Dosen dan Staff Jurusan Sistem Informasi yang telah banyak 

memberikan banyak ilmunya kepada penulis. 

7. Sahabat-sahabat saya Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi : Hesty, Widi, Faza, 

Juntak, Luna, Ado, Wildan, Eka, Arif, Reyhan, Rezi, Helmi, Azahr, Dwiki, Fajar, 
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Ahmad Fahmy, Aji Suharyo, Roki Saputra, Arifin Albar Tanjung, Bowo, Ardi, 

Ponco, Hadi dan jurusan Sistem Informasi lainnya atas segala bantuan baik moral 

dan spiritual, yang selalu menghibur dan menyemangati. Terimakasih banyak 

untuk kebersamaan dan persaudaraannya selama ini, semua pengalaman dan 

kenangan indah saat bersama kalian merupakan kebahagiaan tersendiri bagi 

penulis, dan juga teman – teman lainnya yang ada di Sistem Informasi 

Widyatama. 

8. Bapak Resa, Selaku Pemilik sekaligus Pembimbing lapangan yang ada di PT. 

Perisai Angkasa. 

9. Staff Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam 

urusan administrasinya. 

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

satu. 

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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