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PRAKATA 

 

Puji syukur yang sangat besar dari penulis dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa karena atas berkat karunia dan anugrah-Nya, laporan seminar tugas akhir 

dapat diselesaikan tepat pada waktunya untuk melengkapi persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan pendidikan pada program studi S1 Sistem Informasi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dalam hal pembuatan laporan seminar 

tugas akhir dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI TOKO XYZ 

DENGAN METODE AHP UNTUK PEMILIHAN SUPPLIER”, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga 

laporan seminar tugas akhir ini dapat diselesaikan sebaik-baiknya, diantaranya 

adalah: 

1. Ibu Yenni M. Djajalaksana, MBA., Ph.D selaku pembimbing PIC. Terima 

kasih atas waktu dan kesabaran dalam membimbing, memberikan nasihat dan 

pengarahan selama menyusun laporan seminar tugas akhir 

2. Ibu Dr. Ir. Mewati Ayub., M.T, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi 

Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Niko Ibrahim, S.Kom., MIT selaku Ketua Jurusan S1 Sistem Informasi. 

4. Ibu Doro Edi, ST., M.Kom selaku koordinator STA/TA yang senang tiasa 

memberikan semangat dan arahan dalam menyelesaikan laporan seminar tugas 

akhir. 

5. Dosen-dosen dari Fakultas Teknologi informasi Universitas Kristen 

Maranatha yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah mengajar 

penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. 

6. Team GshockCorner di Bandung. 

7. Alm. Bapak Pepen, ayah dari penulis yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, doa dan kasih sayang yang sangat besar. 

8. Ibu Lina Herlina, ibu dari penulis yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, doa dan kasih sayang yang sangat besar. 

9. Saudara Harry Ibrani, S.Kom, kakak kandung dari penulis yang selalu 

memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang yang sangat besar. 
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10.  Saudari Suryani Chen S. Kom yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan. 

11. Saudara Daniel S. Kom yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan. 

12.  Saudara Teddy Fahrudin S. Kom, sahabat dari penulis yang telah memberikan 

semangat, doa dan dukungan. 

13. Teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan semangat, doa dan dukungan. 

 

Penulis menyadari bahwa laporan semiar tugas akhir ini masih terdapat 

ketidaksempuranaan. Oleh karena itu, penulis dengan sikap rendah hati dan 

terbuka bersedia untuk menerima kritik, saran dan masukan dari pihak pembaca. 

Penulis berharap laporan seminar tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak 

pembaca dan pihak-pihak terkait di dalamnya. 

 

Demikian Prakata ini telah dibuat dengan diakhiri “syukuri dan nikmati setiap 

proses yang terjadi dalam hidupmu, baik dan buruknya, susah dan senangnya, 

mudah maupun sulit. Syukuri dan nikmati detik-detik pada setiap proses yang 

membentukmu.” 

 

 Bandung, 1 Desember 2016 
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