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KATA PENGANTAR



Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala rasa syukur penyusun persembahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan inspirasi serta kekuatan lahir dan batin kepada penyusun, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan dan jalan hidup pada umat manusia. Suatu jalan yang penuh perjuangan, perasaan cinta-kasih, rasa persaudaraan, tanggung jawab, dan rasa tolong menolong sesama manusia.
Dengan demikian, sekali lagi penyusun  mengucapkan rasa syukur  sedalam-dalamnya karena dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan Buku Di Koperasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”.
Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa dalam mengerjakan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, penyusun ingin menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
	Bapak Prayoto, Prof., Dr., Ir., M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.


	
	Bapak Ir. M. Guntara, M.T, selaku pembantu Ketua I, bidang akademik STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Bapak Ir. Sudarmanto, M.T, selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak FX. Henry Nugroho, S.T, selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran berupa kritik, dan koreksi yang konstruktif serta berguna bagi penyusunan Tugas Akhir ini.
	Segenap civitas akademika di STMIK AKAKOM Yogyakarta, khususnya angkatan 2002, karena perjuangan masih panjang menantang kita.
	Segenap keluarga, terutama ayahanda tercinta  dan Ibunda tersayang  serta adik-adikku Darwin Sagala, aku minta maaf tidak  bisa menghadiri acara pernikahanmu, Zainidar Sagala, Dipa Umar Sagala. Salam takzim dan hormat juga dihaturkan kepada orang-orang yang sudah penyusun anggap sebagai pendorong semangat, dan mereka adalah Riki Marjono, Roinul Pasaribu, Ahyar Daulay dan Amri Pulungan, dan pihak-pihak yang telah memberikan sumbangsihnya kepada penyusun khususnya  pihak KOPMA UIN Sunan Kalijaga.

 Selain itu juga tidak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih kepada komunitas Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Labuhan Batu Yogyakarta (IPMALAY), yang merupakan tempat persinggahan, inspirasi, persaudaraan, perjuangan dan membangun ide-ide baru melalui argumentasi ilmiah yang sifatnya membangun daerah kita, jangan berhenti berjuang.
	Seluruh teman-teman serta pihak-pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu-persatu, atas kesediaan mereka yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini, penyusun sekali lagi menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penyusun merupakan amal ibadah yang kelak akan mendapat imbalan dari Allah SWT, Amin.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


         Yogyakarta,  November  2008
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