
KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan laporan Tugas Akhir (TA) di FRIEND JUICE. 

Laporan ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi oleh seluruh 

mahasiswa/i sebelum melaksanakan tugas akhir jenjang studi Diploma Tiga (D-

III) pada dua jurusan yang ada pada STMIK ATMA LUHUR. 

Selama melaksanakan penyusunan laporan Tugas Akhir (TA) tentunya tidak 

dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, masukan, dan 

kerjasama dari berbagai pihak untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

laporan ini, untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada 

semua pihak yang terhormat dan sangat saya sayangi : 

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran dan petunjuk kepada 

penulis dalam mengerjakan laporan Tugas Akhir (TA). 

2. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.sc selaku ketua STMIK ATMA LUHUR 

Pangkalpinang. 

3. Ibu Hamidah, M.Kom selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika 

STMIK ATMA LUHUR. 

4. Bapak Ari Amir Alkodri, M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah sangat 

banyak membantu untuk menyelesaikan Tugas Akhir . 

5. Pemilik FRIEND JUICE yang telah membantu memberikan masukan dan 

informasi kepada penulis sehingga mempermudah penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir (TA). 

6. Kepada Ibunda yg sangat saya sayangi, yang telah banyak memberikan 

dukungan baik moral maupun material serta bimbingan dan arahan sehingga 

Laporan Tugas Akhir (TA) ini dapat tersusun dengan baik. 

7. Kepada semua, Abenk, Peppy, Ayu, Reny dan lain-lain yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu, terimakasih banyak karena telah banyak menghibur, 



memberi semangat, memberi masukan, membantu saya menyelesaikan Tugas 

Akhir (TA) dan doa kalian sangat berarti untuk penulis. 

8. Terimakasih juga untuk orang-orang yang tidak bisa disebutkan namanya, 

terimakasih sudah memberikan banyak semangat dan motivasi saya untuk terus 

semangat, untuk terus maju dan selalu mendoakan penulis untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

9. Dan semua pihak yang telah membantu saya secara langsung maupun tidak 

langsung  yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. 

 

Dalam menyelesaikan laporan ini penulis menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dan jauh dari sempurna dan banyak kekurangan-kekurangan yang 

harus di perbaiki, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun guna perbaikan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. 

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga Allah SWT menerima 

dan  membalas segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Sehingga 

Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang 

memerlukan. Sekian dan penulis ucapkan terima kasih. 

 

Pangkalpinang, Juli 2016 
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