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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan  

rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu 

sesuai dengan waktu yang diberikan yang berjudul “SISTEM INFORMASI 

PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK BUNGA PUTRI” sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan jenjang S1. 

 Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, dilihat dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan 

penulis dalam menyeselaikan skripsi ini, meskipun sederhana, namun skripsi ini 

tidak dapat terselesaikan tanpa adanya pembimbing dari semua pihak. Oleh karena 

itu penulis memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi 

pemberlajaran bagi penulis dalam menyelesaikan skripsinya.  

Oleh karena itu ingin penyampaikan terima kasih untuk bimbingan dan 

petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan yang sebesar besarnya kepada: 

1. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer 

Indonesia. 

2. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA. selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer.  

3. Dr.Marliana B. Winanti,S.Si.,M.SI. selaku Ketua Program Studi 

Sistem Informasi Unikom dan dewan penguji terimakasih selalu 

memberikan motivasi, pengarahan dan masukan-masukan. 

4. Imelda Pangaribuan,MT, selaku Dosen Wali selalu memberikan 

motivasi kepada saya. 
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5. Nizar Rabbi Radliya,S.kom.,M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan masukan kritik serta dukungan dan saran yang 

bersifat membangun dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta 

meluangkan waktunya dari kesibukan beliau. 

6. Leonardi Paris Hasugian,S.kom,M.Kom,M.eng selaku dewan penguji 

yang telah banyak membantu, mengarahkan dan memberi masukan 

kepada penulis. 

7.  Pihak Klinik Bunga Putri yang bersedia mengijinkan penulis untuk 

melakukan penelitian. 

8. Seluruh Staf Karyawan dan Dosen Program Studi Sistem Informasi 

Unikom yang tidak dapat penulis tulis sebutkan satu persatu. 

9. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Juhana dan Ibu Sukaesih yang 

selalu memberikan semangat serta dukungan penuh agar penulis dapat 

menyelesaikan studi. 

10. Kepada Kedua kakaku tersayang, Didin Hermana dan Yayu Nuryanti 

yang selalu memberikan dukungan. 

11. Dan kepada Sahabat-Sahabatku seperjuangan  anak anak Pria Idaman 

Wanita (PIW) ; Rival Moh hidayat, Dicky G.Maulana, Erlijon Daniel 

H Posan, Randy Dwi Septa, Aditya Rahman, Antonius Yuda, Malik, 

Fajar Ardian, Arief eky, Syahrul ihsan mereka selalu menyemangati , 

membantu untuk menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan 

motivasi. 

12. Dan Squad 1 team sukses terbaik Yudi, Haris, Agis, Rizal, selalu 

membantu dan menemani penulis melakukan penelitian. 

13. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih kepada semua orang yang 

telah terlibat dalam penulisan skripsi ini, karena skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Dan mohon maaf apabila ada penulisan yang tidak berkenan. 
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Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan semua pihak yang bersangkutan. 

 

Bandung,  Februari 2019 

                                                                                       Penulis 

 

 

 

                                                                                         Nandan Setiawan 

                  NIM. 10514101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


