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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan naskah dan aplikasi untuk  

skripsi yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Jahitan Berbasis 

Java (Studi Kasus “Modiste DITA”)” dengan baik. Skripsi ini 

dibuat sebagai salah satu bukti penerapan ilmu-ilmu yang telah 

penulis dapatkan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer Akakom Yogyakarta dan sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu (S1) program 

studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika 

dan Komputer Akakom   Yogyakarta. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak 

terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua 

pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk 

itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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2. Berta Bednar, Drs., M.T., selaku Pembantu Ketua I bidang 

akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

3. Erna Hudianti P., S.Si, M.Si selaku Ketua Jurusan Sistem 

Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

4. Dison Librado, S.E.,M.Kom. selaku dosen pembimbing yang 

telah banyak memberikan pengarahan serta bimbingan 

dalam penyusunan karya tulis ini. 

5. Kopertis Wilayah V atas bantuan dana pendidikan selama 

menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta. 

6. Yang terhormat Bapak–bapak dan Ibu–ibu dosen serta 

segenap karyawan  dan karyawati STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. 

7. Mama Nunung Mawarti selaku pemilik Modiste DITA yang 

telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian, 

pengambilan data dan menerapkan aplikasinya. 

8. Bisma Swandita Pratama, A.Md. tercinta yang telah 

memberikan ide penulis untuk membuat skripsi tentang 

pengolahan data jahitan. 

9. Bapak  Sugiyono dan Ibu Rusmini,  dek Mirna tercinta yang 

telah banyak memberikan kasih sayang, nasehat, do’a, dan 

bimbingan serta dorongan motivasi untuk kemajuan penulis 

sehingga bisa menyelesaikan karya tulis ini. 

10. R. Andre Ivananto, Emanuel Lintang Agil Prayogi dan 

Setyaningsih, S.Pd selaku adik angkat penulis yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal 

dan aplikasi untuk skripsinya. 



x 

 

11. Teman-teman SI angkatan 2008 dan pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa 

ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari sempurna, meskipun demikian penulis berharap 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, dan 

penulis dengan senang hati akan menerima kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca. 
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