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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 

berkat, rahmat dan segala karunia yang telah dilimpahkan-Nya lah sehingga 

penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) pada TOKO PERAK 
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yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset. 
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7. Kepada seluruh dosen STMIK Atma Luhur yang telah memberi ilmu yang 

sangat berguna bagi penulis. 

8. Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan baik materil dan spiritual. 

Karena doa & restunya lah penulis dapat menghadapi masalah yang ada pada 

saat penulisan Tugas Akhir (TA) ini, sehingga penulis dapat 

menyelesaikannya sesuai dengan yang diharapkan.  

9. Teman-teman seperjuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer Atma Luhur Pangkalpinang dalam kegiatan pembekalan ilmu untuk 

masa depan.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir  (TA) ini mempunyai banyak 

kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
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penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.  
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