KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan
taufiq dan hidayah-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah ini dengan
Judul : “Perancangan Sistem Informasi Pembelian Stock Barang Pada UD.
Mandiri Dengan Menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0”. Adapun tujuan
penulisan ilmiah ini ditulis dan disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan yang
diwajibkan untuk mencapai gelar Sarjana Muda Diploma Tiga (D3) jurusan
Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer
Jakarta (STI&K). Dan kami juga berterima kasih kepada STMIK Jakarta STI&K
yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan
ilmiah ini.
Penulis juga menyadari bahwa penulisan ilmiah ini tidak mungkin dapat
dilaksanakan tanpa bantuan, petunjuk, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak.
Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat yang mendalam penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan jasmani dan rohani yang sehat selama
penyusunan penulisan ilmiah.
2. Bapak Eko Hadiyanto, SSi, MMSI. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika dan Komputer (STI&K).
3. Bapak Aqwam Rosadi Kardian, SKom, MM. Selaku Ketua Jurusan Sistem
Informasi Sekolah Tinggi Manajemen informatika dan Komputer (STI&K).
4. Ibu Diyah Ruri Irawati, SKom, MMSI. Selaku Dosen Pembimbing yang telah
banyak memberikan bimbingan, saran, dan waktu kepada penulis dalam
menyusun penulisan ilmiah ini.
5. Bapak Irfan, SKom, MMSI. Selaku Pembimbing akademis yang telah
memberikan saran dan pengarahan selama perkuliahan berlangsung.
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6. Seluruh Staff pengajar dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika
dan Komputer (STI&K) yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis
selama kuliah dan belajar.
7. Seluruh Keluarga Besar terutama kedua Orang tuaku yang selalu memberikan
motivasi berupa dorongan semangat dan do’a baik moril maupun materiil
sehingga penulisan ilmiah ini dapat terselesaikan.
8. Untuk Sahabatku Rokhani, dan Dewi yang selalu memberikan semangat dan
Do’anya selama ini. Senang bisa berteman dengan kalian semua, pertahankan
persahabatan kalian jangan kecewakan sahabatmu sendiri.
9. Teman-temanku semua Wawan, Boney, Wibi, Rian, Wahyu, Lenny, Prita, Icha,
serta Anna Molen Thank’s banget atas semangat dan do’anya selama ini.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan ini yang
tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ilmiah yang penulis susun ini jauh dari
kesempurnaan dan masih terdapat kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu kritik
dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi mencapai hasil
yang baik. Dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya
bagi penulis dan pembaca yang berminat pada umumnya.

Jakarta,

November 2006

(Penulis)
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