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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb, 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah memberikan rahmat & hidayah Nya, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul Aplikasi Web 

Penjualan di Toko “Grand Distro” dengan baik. Penyusunan Tugas 

Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang 

Diploma Tiga (DIII) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak akan terlaksana 

tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah 

membantu. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada : 

1. Allah S.W.T yang atas IzinnNya memberikan segala kebutuhan 

yang kami perlukan sehingga kami dapat menjalani kehidupan 

dengan baik 

2. Bapak Sigit Anggoro, S.T, M.T., selaku ketua Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta. 

3. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen 

Informatika Diploma Tiga (DIII) Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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4. Bapak Ir. Mashudi, selaku Dosen Wali  Manajemen Informatika dan  

Komputer AKAKOM  Yogyakarta. 

5. Ibu Ir. Muhammad Guntara, M.T., selaku dosen pembimbing, yang 

telah membimbing, mengarahkan, membantu dan selalu 

memberikan kami kesempatan dalam menyelesaikan penyusunan 

tugas akhir ini. 

6. Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang masih 

memberi kami kesempatan untuk belajar dan belajar. 

7. Orang tua yang telah memberikan dukungan, kesempatan, 

kepercayaan dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

8. Semua penggiat TI terutama pendiri search engine yang telah 

sangat membantu kami mendapatkan banyak materi. 

9. Teman - temanku terutama yang satu angkatan “2009” yang telah 

selalu membantu menyusun Tugas Akhir ini 

Kami  menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari kesempurnaan, karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi mencapai 

penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga penyusunan karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Yogyakarta, Juli  2013 
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