KATA PENGANTAR

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penulis dapat
menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Analisa Sistem Informasi Persediaan
Barang pada PT. Carrefour Indonesia (Pluit)“, yang merupakan salah satu syarat guna
mencapai Jenjang Diploma Tiga Jurusan Manajemen Informatika SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER JAKARTA STI&K.
Selama penyusunan penulisan penelitian ini, penulis telah banyak mendapat
bimbingan, serta bantuan moral dan materi dari berbagai pihak yang selalu mendukung
penulis agar penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak. Eko Hardiyanto, Ssi., MMSI., Selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer Jakarta STI&K.
2. Bapak. Syahril, SKom, selaku pembimbing penulis yang membantu kesiapan dari
penulisan penelitian ini.
3. Bapak Aqwam Rosadi Kardian, SKom, MM, selaku Ketua jurusan Sistem
Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K.
4. Bapak. Drs. Sunarto Usna, MMSI, selaku pembimbing yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dari awal hingga
terwujudnya penulisan penelitian ini.

5. Segenap dosen dan staff pengajar Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer Jakarta STI&K yang telah mananamkan dasar-dasar pengertian yang
berguna dalam penyusunan penulisan peneletian ini serta kepada seluruh karyawan
perpustakaan yang telah membantu dalam membantu pengumpulan bahan teori
untuk penyusunan penulisan penelitian ini.
6. Ibu. Heni Irawati Dewi selaku Manager Shoping Mall yang telah banyak
memberikan bimbingan dan pengarahan dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak. Yayan, selaku Kepala Bagian Bazaar Carrefour Pluit yang telah banyak
membantu dalam memberikan informasi yang lengkap dalam penulisan ini.
8. Bapak. Dwi Julianto, selaku Manager Pemasaran Carrefour Pluit yang telah banyak
memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data-data yang
dibutuhkan.
9. Bapak Irvan, selaku Manager Pemasaran Departemen Bazaar Carrefour Kelapa
Gading Square yang telah membantu memberikan pengarahan dan bimbingan
kepada penulis.
10. Bapak Andri, selaku Kepala Bagian Penerimaan Barang Carrefour Ratu Plaza yang
telah banyak memberikan dorongan dan membantu mengarahkan dalam
penyusunan peneletian ini.
11. Seluruh Staff Organisasi Sistem yang banyak membantu dalam mendukung untuk
menyelesaikan tugas penyelesaian penelitian ini.
12. Seluruh pengurus dari PD Carrefour Pluit yang telah memberikan banyak saran dan
kritikan yang membangun penulis.

13. Wahyuni Retnowati, Rina & Yusuf & seluruh tim jurusan Sistem Komputer &
Sistem Informasi Angkatan 2004 STI&K JAKARTA dalam saran dan ide-ide
briliannya.
14. Serta kedua orang tua dan kakak yang telah banyak membantu moril maupun
materil dalam penyelesaian penelitian ini, terima kasih, Tuhan Yesus Berkati.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan
tersebut. Penulis juga menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari
sempurna, namun demikian mudah-mudahan penulisan penelitian ini bermanfaat
bagi yang membutuhkan.
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