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KATA PENGANTAR 

Tidak ada kata yang pantas untuk penulis ucapkan kecuali hanya bersyukur 

dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala nikmat dan 

karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Karena hanya dengan 

pertolongan Allah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“RANCANG BANGUN APLIKASI PRE ORDER BAJU SYAR’I BERBASIS 

ANDROID ( STUDI KASUS : BE-GLOW STORE )”. 

Peneliti menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih belum dikatakan 

sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan diterima dengan senang hati. Penulis 

menyadari pula bahwa laporan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan 

dari berbagai pihak. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena penulis sangat 

menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak, 

maka penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis menyampaikan upcan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Indra Ranggadara, S.Kom, MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 

yang talah memberikan bimbingan , waktu dan kesempatannya. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ngadino Surip., MS, selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

3. Bapak Dr. Mujiono Sadikin, MT, selaku Dekan  Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Handrie Noprisson, ST., M.Kom, selaku Kepala Program Studi 

Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. 

5. Andi Nugroho, ST, M.Kom, selaku dosen pembimbing Akademik  

6. Ibu Inge Handriani, M.AK, MMSI, selaku koordinator tugas akhir pada 

jurusan sistem informasi 

7. Bapak Riad Sahara, S.SI., MT, selaku Sekretaris II Prodi Sistem Informasi 

Universitas Mercu Buana 

8. Reni Yunetri selaku pemilik Be-Glow Store yang sudah membantu dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 
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9. Seluruh Dosen dan Staf akademi program Strata-1 Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan. 

10. Teman – teman, saudara – saudara, serta selurah rakyat Indonesia yang 

telah memberikan semangat dan dukungannya untuk menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini. 

Semoga  Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta 

taufik-Nya serta laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan 
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