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PRAKATA 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas pimpinan, berkat dan 

perlindungan yang diberikan selama proses pengerjaan aplikasi dan laporan tugas 

akhir, agar aplikasi dan laporan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan 

tepat waktu. 

 Laporan ini dibuat sebagai bukti dan syarat kelulusan untuk program studi 

S1 Sistem Informasi. Dengan selesainya laporan yang berjudul Aplikasi 

Penjualan, Pembelian dan Persediaan Pada Restoran X ini juga menandakan 

penulis telah menyelesaikan kuliah pada program studi S1 Sistem Informasi. 

 Dalam proses pembuatan dan penyusunan laporan ini penulis menemui 

beberapa kendala dan kesulitan, tetapi atas bantuan dan bimbingan dari dosen 

pembimbing, maka semua kendala dan kesulitan yang ditemui dapat diselesaikan 

dengan baik. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada Ibu Yenni M. Djajalaksana, MBA., Ph.D selaku pembimbing yang dengan 

baik dan sabar mencurahkan tenaga dan pikiran, serta meluangkan waktu untuk 

memberikan bimbingan yang sangat berguna dan bermanfaat untuk penulis. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan penulis untuk :  

1. Bapak Dr. Hapnes Toba, M. Sc. selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Informasi Universitas Kristen Maranatha 

2. Bapak Niko Ibrahim, S.Kom., MInfoTech. selaku  Ketua Program Studi 

S1 Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen 

Maranatha 

3. Ibu Doro Edi, S.T., M.Kom. selaku koordinator Tugas Akhir 

4. Orang tua tercinta yang telah mendukung dan memberikan semangat 

5. Teman-teman yang telah membantu dan semua pihak yang tidak dapat 

dituliskan satu per satu 

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum 

sempurna, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

penyempurnaan laporan ini kedepannya. Dengan adanya laporan ini, penulis 

berharap agar isi dari laporan ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

semua orang yang telah membaca laporan ini. Demikian prakata ini dibuat dan 
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Anda bebas memilih, namun pilihan yang Anda pilih hari ini 

akan menentukan apa yang akan Anda miliki, akan jadi apa Anda nanti, dan apa 

yang akan Anda lakukan pada masa depan And  

 

Bandung, 2 Desember 2016 
 
 
 
 
Stefan Alexander 


