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MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Jadikan kesalahan kita berbenah diri, jangan takut untuk memperbaikinya 

karena apabila kita bersungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan maka 

Allah SWT akan senantiasa memberikan jalan. 

 Ilmu adalah perhiasan yang langka, yang membuat kamu cerdas, pintar 

dan menjadikanmu berguna bagi nusa dan bangsa. 

 Kesalahan di dunia ini bukan pada konsep, tetapi karena tidak ada 

komunikasi. 

KuPersembahkan Kepada : 

 Ayah dan Ibunda kami Tercinta yang selalu mendoakan dan 

mengorbankan segalanya untuk keberhasilanku. 

 Dosen Pembimbing 

 Dosen pengajar STMIK Atma Luhur 

 Keluarga besarku 

 Almamater dan teman teman seperjuangan 

 Yang terkasih yang selalu menemani  dan mendukungku yaitu sukardi. 

 Sahabat satu angkatan yaitu Anita Pratiwi, Zaniah, Endang Yosfika Utami, 

Gian Sekar Hapsari,  dan Yurita Magdalena 

 Sahabat Kepompong yaitu Siti Afifah, Ririn Martasari, Ayu Sukmadewi, 

Selviana, Desfa Marahani 

 Sahabat GabekSelindung yaitu Riri Depriani, Rara Depriana, Fakhria 

Ramadhini, Sakinah Tussa Diah dan Endah Pratiwi 

 Rekan Kerja sekaligus sahabat yaitu Delfi yuwita, Hanna, Amy, Fitriyani, 

dan Ribka yuliani  

 

 

 

 

 



 
 

KATA PENGHANTAR 

  

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan 

kenikmatan yang tak terkira dan berkat Nya lah penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir (TA) pada CV Mitra Sukses Abadi 

 Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh 

untuk menyelesaikan program studi diploma 3 (D3) program studi manajemen 

Informatika STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

 Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapatkan 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menghanturkan rasa 

hormat dan mengucapkan sebesar – besarnya kepada : 

1. Allah SWT, terima kasih telah diberikan kesehatan dan kesabaran kepada 

penulis sehingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. 

2. Ayah, Ibu dan Kakak kami yang tercinta, terima kasih tak terhingga atas doa 

dan kasih sayang serta dorongan yang telah kalian berikan selama ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc. selaku Ketua STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

4. Ibu Hamidah, M.Kom, selaku Ketua Program Manajemen Informatika 

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

5. Ibu Fitriyanti, M.Kom, selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkankan waktu untuk memberikan pengarahan. 

6. Bapak Irwan Candra selaku pimpinan CV Mitra Sukses Abadi yang telah 

mengizinkan penulis dalam mengadakan penelitian 

7. Riri Depriani sahabat sekaligus kepala fakturis CV Mitra Sukses Abadi yang 

membantu mengadakan riset. 

8. Sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan selalu 

membantu dalam pengerjaan Tugas Akhir ini bersama sama. 

 

9. Orang – orang yang terdekat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan. 

 



 
 

Namun demikian, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan baik dari segi teknik penyajiannya yang masih banyak 

pula hal yang dapat dikembangkan dalam menuliskan Laporan Tugas Akhir ini. 

Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

sehingga berguna sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan mutu dari laporan 

ini. 

Akhir kata penulis berharap penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat 

bagi 

pembaca dan dapat menjadi bahan acuan yang bermanfaat dikemudian hari. 

 

Pangkalpinang,   Juli 2017 
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