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MOTTO
“Alloh akan bersamamu, masih bersamamu, dan selalu bersamamu.”
“Lebih banyak perbedaan dari pada apa yang sama. Namun karena Alloh, cukup
membuat kita sama.”
“Missing out? Ask Alloh to find the right way.”
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis persembahkan skripsi ini untuk
orang-orang yang penulis sayangi yaitu:
1. Mereka yang tak pernah berhenti menadahkan tangan kepada-Nya untuk
meminta yang terbaik untuk hidupku, kebahagiaanku, dan masa depanku.
2. Mereka yang menuntunku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
3. Mereka yang terus menerus memberikan motivasi dan semangat agar dapat
mengerti apa itu arti berjuang dan sabar.
4. Mereka yang selalu mengulurkan tangan untuk membantuku bangun kala
jatuh.
5. Mereka yang telah melengkapi segala kekurangan.
6. Mereka yang selalu ada untuk mendengarkan segala keluh kesah, segala hal
kebahagiaan ataupun kesedihan.
7. Mereka yang mengajak dan menggandeng tangan untuk selalu berjalan
menuju jalan kebaikan.
8. Mereka yang mengenalkan kepada kehidupan yang belum aku mengerti
ataupun belum aku dapatkan sebelumnya.
9. Mereka yang selalu memberikan senyuman manis saat hati penuh dengan
kerapuhan dan kegundahan.
10. Mereka yang Alloh jadikan perantara-Nya untuk membantu segala kesulitan.
11. Mereka yang Alloh takdirkan untuk menjadi bagian dari takdirku, menjadi
bagian dari hidup ini.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan atas
kehadirat Alloh Subhanahu Wa Ta’ala, Rabb seluruh alam yang telah memberi
rezeki, rahmat, serta petunjuk-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi
saya yang berjudul “Prediksi Permintaan Untuk Menentukan Jumlah Produksi
Persediaan Produk Di UD. Alfi Berkah Menggunakan Metode Triple Exponential
Smoothing”, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan di jurusan Sistem
Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto.
Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SWT, yang telah
membawa umatnya dari masa kedzaliman menuju masa yang penuh dengan
cahaya kebaikan.
Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari berkat kerjasama berbagai
pihak, yang telah memberikan banyak dukungan. Oleh karena itu, saya ingin
menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Berlilana, M.SI. selaku ketua STMIK AMIKOM Purwokerto yang
telah memberikan motivasi kepada mahasiswanya.
2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku ketua Program Studi
Sistem Informasi.
3. Bapak Riyanto, M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan
mengarahkan saya dalam penyusunan laporan skripsi.
4. Seluruh dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah memberikan ilmu
pengetahuan.
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5. Kedua orang tua yang telah memberikan banyak dukungan dan doa, sehingga
saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kedua adik penulis yang telah memberikan banyak pembelajaran untuk
menjadi kakak yang bertanggung jawab.
7. Keluarga baru di STMIK AMIKOM Purwokerto, terkhususnya kelas SI 14 B.
8. Sahabat akhwat hamasah, akhwat GK Banyumas, akhwat LDK IMAM, dan
akhwat PD Purwokerto.
9. Keluarga baru di Purwokerto yaitu GK Banyumas, LDK IMAM, dan PD
Purwokerto.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu
dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian skripsi.

Semoga Alloh SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang
telah membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat
memberikan manfaat serta kebaikan bagi banyak pihak

Purwokerto, 27 September 2018
Penulis,

Aulal Fithroti Muazaroh
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