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P E R S E M B A H A N 
 

Puji Syukur kehadirat  Allah SWT.atas segala kenikmatan hidup dan 

kesempatan menggenggam ilmu sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas skripsi. Dari lubuk hati ini saya ucapkan banyak 

terimakasih kepada : 

Any’s 

1. Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta,sebagai 

tanda hormat,dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 

kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah 

memberikan kasih sayang,segala dukungan,dan cinta kasih yang tiada 

terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar 

kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. 

2. Ir.Aliyadi,MM,M.Kom selaku dosen pembimbing tugas akhir 

saya,terimakasih bayak saya sudah dibantu selama ini,sudah 

dinasihati,sudah diajari,saya tidak akan lupa atas bantuan dan 

kesabaran dari bapak.Seluruh Dosen pengajar fakultas 

Teknik,terimakasih banyak  untuk semua ilmu,didikan dan pengalaman 

yang sangat berarti yang telah diberikan. 

3. Semua staf akademik di Fakultas Teknik ,terima kasih banyak atas 

semua bantuan kalian .Teman-teman angkatan 2011 terima kasih 

banyak untuk bantuan dan kerja samanya. 
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Toko Fatimah Fashion merupakan usaha yang bergerak dibidang industri 

pakaian.Pakaian yang diproduksi mencakup beberapa kategori antara lain jilbap, 
kaos, jaket, rok, dan mukena. Proses penjualan di Toko Fatimah Fashion masih 
manual. Konsumen harus dating langsung ketokonya dan apabila konsumen ingin 
memesan produk diharuskan menunggu barang yang dipesan sampai barang 
dating dari agen produk.Saat ini suatu bidang  usaha tentu kurang kompetitifjika 
tidak memiliki media pemasaran online sepertiwebsite.Konsumen sangat kesulitan 
mencari informasi tentang keberadan Toko Fatimah Fashion yang tentunya 
mengakibatkan usaha tersebut kurang dikenal oleh banyak orang. 
Dengan adanya masalah yang dihadapi oleh Toko Fatimah Fashion tersebut maka 
dibutuhkan kehadiran sebuah website. Hal ini sangat penting karena keberadaan 
itumelaluiwebsite suatu website dapat membantu penyampaianin formasi produk 
dan harga secara detail kepada konsumen. Selain akan dapat mengakses informasi 
yang dibutuhkanka pansaja dan dimana saja. Suatu website akan menjelaskan 
bagaimana proses perusahaan dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat 
ditampilkan waktu pemesanan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan 
pesanan hingga sampai kepada pelanggan yang memesannya. 
 
 
 
Kata kunci :Website, Pemesanan, Sistem Informasi. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

hanya atas berkat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini pada waktunya.Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.Maka untuk memenuhi 

persyaratan tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah penulis 

dapat di bangku kuliah kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Perancangan 

Sistem Informasi Penjualan Dan Pemesanan Produk Berbasis Web Pada Toko 

Fatimah Fashion”. 

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis berharapa danya 

kritikdan saran dari semua pihak yang nantinya dipergunakan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.Pada kesempatan ini penulis ingi 

menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Keluarga dan orang-orang terdekat  yang telah 

memberikan dukungan dan Do’a restu sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Ir. Aliyadi, MM, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan selaku Dosen 

Pembimbing. 
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3. Ibu Munirah Muslim, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  

4. Serta teman-teman yang telah memberikan petunjuk dan dukungannya 

yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Ponorogo,   September 2015 
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