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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan 

laporan ini guna memenuhi tugas penelitian Skripsi pada Program Studi Sistem 

Informasi yang dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Judul penelitian 

Skripsi ini adalah “Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian obat pada 

Apotek Syakira” Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi 

Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh kepada sunnahnya, 

Amiin. 

Pada kesempatan kali ini, peneliti ingin mengucapkan rasa terimakasih 

kepada yang saya sayangi kedua orang tua tercinta Diyan Suhliandana dan 

Nurmaety Suryadi yang selalu mencurahkan rasa sayangnya dan mendoakan saya 

dalam setiap doa mereka, Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 

pihak – pihak yang telah mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini : 

1. Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan dan kemudahan sehingga kami 

dapat menyelesaikan  skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T, selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

3. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Ilmu 

Komputer. 

4. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti, S.Si., M.Si selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi. 

5. Bapa Andri Sahata Sitanggang, S.Kom. M.Kom selaku dosen wali yang telah 

memberikan ilmu kepada kami, memberikan motivasi, pengarahan dan 

masukan-masukan berharga bagi kami.  

6. Bapa Rangga Sidik, S.Kom. M.Kom selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan saran, arahan, serta bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada peneliti. Serta staf-staf Fakultas Teknik dan Ilmu 
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Komputer yang telah membantu menunjang kepentingan peneliti selama 

perkuliahan. 

8. Ibu Sarah Mahardhika, S.si., Apt. Selaku Pemilik Apotek Syakira Medika yang 

telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian. 

9. Kedua orang tua peneliti yang selalu mendo’akan dan memberi motivasi kepada 

peneliti. 

10. Rekan mahasiswa yang juga sedang menyusun laporan, atas dukungan dan 

motivasi untuk menyelesaikan laporan ini. 

11. Serta rekan teman teman rumah dan teman peniliti di luar sana.  

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan ini, baik dari 

materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kurangnya pengetahuan dan 

pengalaman peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat 

peneliti harapkan. Terima kasih.  
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