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INFORMASI PENJUALAN BAJU DI DISTRO CHISEL PALEMBANG BERBASIS WEB





Nama	  : BILADI OSTIN
No. Mhs  : 075610124
Jurusan  : Sistem Informasi
Jenjang  : Strata Satu (S1)


Telah diperiksa dan disetujui,
Dosen Pembimbing


L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T
HALAMAN PENGESAHAN
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INFORMASI PENJUALAN BAJU DI DISTRO CHISEL PALEMBANG BERBASIS WEB


Dipertahankan didepan Dewan Penguji Skripsi, dan dinyatakan di Forum untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di STMIK AKAKOM Yogyakarta.



Yogyakarta,     Februari 2009


1.  L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T                    1.. 	 
2.  Indra Yatini Buryadi, S.Kom , M.Kom   			2.					2. 	
3.  Dison Librado, S.E , M.Kom		   3.	                                     		              

Mengetahui
Ketua Jurusan Sistem Informasi




L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T

MOTTO


Kegagalan adalah kunci sukses yang tertunda

Tidak ada kata Gagal yang ada hanya belajar



“Penampilan kita, ucapan – ucapan maupun tindakan kita tak pernah lebih agung dari diri kita sendiri.”

(Kahlil Gibran.)







HALAMAN PERSEMBAHAN









Karya ini kupersembahkan untuk :



Bapak dan Ibuk Tersayang , serta kakak-kakak dan adikku, 
Kak Barnas dan Dek Agnes. Makasih atas motivasi dan doa kalian. Debby terimakasih atas dukungan, nasehat dan kasih sayangnya. Teman-temanku makasih atas dukungan dan bantuannya…



INTISARI

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini sangat memungkinkan untuk pertukaran informasi dengan sangat cepat baik itu dengan internet.
Pokok masalah yang mendasari penulisan karya tulis ini yaitu tentang peningkatan penjualan baju di distro chisel dengan memanfaatkan layanan internet.
		Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa buah software yang saling mendukung diantara lain apache friend, yang mana didalamnya sudah mencakup php, database MySql, web server apache dan PHPMyAdmin, selain itu juga diperlukan satu editor program yaitu Macromedia Dreamweaver MX.
		Tujuan dari pembuatan Laporan Skripsi  yang berjudul : Sistem Informasi Penjualan Baju Di Distro Chisel Palembang Berbasis Web masyarakat akan lebih mudah mengetahui tentang Baju tanpa harus datang ke Distro, dan mempermudah pembeli dalam melakukan transaksi pembelian karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Kata kunci : Apache friend,Baju, Dreamweaver MX, Internet








KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Baju Di Distro Chisel Palembang Berbasis Web”.
Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk melengkapi salah satu syarat kurikulum di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh arahan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T selaku ketua jurusan Sistem Informasi Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, sekaligus selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
Kedua Orangtua yang telah memberikan doa serta dukungan baik berupa moril maupun materil, juga kepada kakak-kakak dan adikku, kak Barnas dan dek Agnes. Juga kepada Debby yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
Teman-temanku terimakasih atas dukungan dan bantuannya.
	Kak Nobianca dan Mbak Desy yang sudah memberikan data. Terima Kasih atas kemudahan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, Februari 2009   
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