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SISTEM INFORMASI PENJUALAN JILBAB
DI TOKO MUTIARA
Tugas Akhir ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM
YOGYAKARTA
Dinyatakan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh 
Gelar ahli Madya
Diuji tanggal ...
      Dosen Penguji                                                    		Tanda tangan
	Deborah Kurniawati, S.Kom				1………………
	Yohakim Marwanta, S.Kom					2 ……………
	Ir. Hera Wasiati					3………………


Mengesahkan,
Ketua Jurusan MI / D-3

Ir. Sudarmanto, M.T            
KATA PENGANTAR

	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Naskah Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Jilbab di Toko Mutiara ”.  Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah untuk sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga Jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak - banyaknya kepada :
	Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T,. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, Bidang Akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing.I yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir ini.
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu Ir. Hera Wasiati. selaku Dosen Pembimbing II  yang telah membimbing selama mengerjakan tugas akhir.
	Seluruh Dosen dan Staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang telah memberikan support.
	Tanteku sebagai Pemilik Toko Mutiara, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.
	Teman - teman Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
Dalam  penyusunan Tugas akhir ini, penulis juga menerima kritik dan saran atas apa yang telah ditulis dalam laporan ini, karena pada dasarnya laporan ini masih memerlukan pengembangan maupun perbaikan sehingga dapat lebih baik dan bermanfaat.

						        Yogyakarta,    Januari 2010

								     	Penulis
HALAMAN MOTTO

“Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. “
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

“Mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai oleh Allah Swt.”
(Riwayat Nasai).

Cinta datang membawa kebahagiaan & kedamaian bukan kesengsaraan.
Cinta itu melindungi & menghargai bukan menyakiti.
Cinta berarti memberi bukan menerima.
Cinta jauh dari segala memaksa kehendak.
Cinta tidak menuntut tapi menegaskan & menghargai.
Cinta adalah bentuk penyatuan rasa rindu di hati.
Cinta merupakan perkara mulia yang menguasai jiwa & perasaan, tidak berdasarkan kesenangan manusia.
Cinta tidak akan pernah tercipta selagi kita belum bisa menerima perbedaan.
HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :
	Allah S.W.T  atas segala AnugerahNya dan kemudahan yang diberikan untuk membuat Tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
	Rasulullah  S.A.W Sholawat Salam senantyasa dihaturkan kepada beliau atas petunjuk beliau sebagai pedoman dalam mengambil langkah menjalani kehidupan ini.
	Ibu tercinta yang penuh dengan kasih sayangnya selalu memberikan dorongan serta doa-nya hingga terselesainya karya tulis ini (engkau adalah penyemangat dalam setiap langkah hidupku) serta Alm.Ayah tersayang yang selalu menasehati untuk menjadi yang terbaik.  Terima kasih banyak semoga aku dapat membalas semua  jasa dan kebaikkan beliau.
	My sister and My bother : Yuk Hera, Tika dan Nang Muiz yang selalu memberi motivasi dan semangat buatku. Yang selalu mendengar setiap keluh – kesahku. 
	Untuk seseorang yang jauh disana, yang selalu memberiku semangat agar tidak cepat menyerah dan tetap berusaha. Thank You, kau telah memberiku arti kehidupan yang baru.
	Pada Pembimbing TA bapak Ir.M.Guntara, M.T dan Ir. Hera Wasiati yang telah membimbing saya dan membantu terlaksananya TA  ini serta Keluarga STMIK AKAKOM yang telah memberikan ilmunya sehingga saya dapat membuat Tugas Akhir ini.
	Thanks to Mas Ngawi yang selalu membantu dikala ku kesusahan, yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk tetap berusaha dan belajar serta membantu dalam menyelesaikan TA ku. Wish U All Best.

Thank’s to sahabat - sahabatku (teman seperjuangan) : Linda, Riris, Rina, Lili, Juli, Anggun, Seto, Ari, Ratih, Akbar ( yang telah banyak membantu dan memberi nasehatnya serta dukungannya ), dan teman - temanku yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu. 
	Thank’s Buat Kakak – kakak tingkatku : Mbak Tyas, Mas Adi, Rian, Dhika, Mas Dariyanto, Mas Seno,Mbak Pita, Mbak Pipit, Fachrul, dll. Yang telah membantu dan memberikan dukungan, motivasi buat saya untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
	Teman – teman HMJ MI : Mbak Pipit, Cecep, Wewe, Dodi, Dilla, Mas Bahlul, Mbak Ipunk, Mas Didik, Mas Dani, Mami, Novi, ‘Ashraf’, Moel, Yanti dan yang lainnya. Terimakasih atas semua peristiwa dan pelajaran yang telah kita alami, hingga akhirnya saya bisa tumbuh menjadi pribadi baru yang tegar dan kuat dalam menghadapi apapun.
	Teman - teman kampus khususnya anak-anak MI Angkatan 2007. Thanks ALL...
Buat Temen – temenku semua yang kenal aku dan yang masih kuliah tetep SEMANGAT…!!!!!                                                                                        Gapailah Cita – Cita mu elagi Kamu mampu…


