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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Penjualan Pakaian Di Distro Mailbox” dengan sebaik-baiknya. Adapun Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Tugas Akhir ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat selesai. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
	Allah SWT dengan seizin-Nya penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini.
	Kedua orang tua dan keluarga besarku, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan.
	Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto M.Sc. 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.
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., selaku dosen pembimbing I, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
	Seluruh Dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Teman-teman MI angkatan 2005-2006 yang selalu setia menyemangati dan mendukung saya,serta pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini.
	 Ngak lupa juga buat sahabat-sahabatku yang selalu mendukung aku(da ratry,erna, nurdin dan teman-teman kos da rijal,dagul,rulli,aan dan masih banyak lagi  thank’s banget atas dukungan kalian.                                          
Dalam penulisan Tugas akhir ini, saya menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun karena pada dasarnya penulisan Tugas akhir ini masih memerlukan pengembangan untuk dapat menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat.		
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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