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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim. 

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan petunjuk, pertolongan, 

kemudahan serta memberikan kekuatan kepada penulis baik bersifat lahir maupun 

batin. Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan yakni Nabi 

Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat berkembang dari zaman 

jahiliyah hingga pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

ini. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana (S1) pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer di Universitas Komputer 

Indonesia dengan judul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN INVENTORI 

OBAT DI APOTEK MARUYUNG - PANGALENGAN”. 

Dengan selesainya skripsi ini merupakan suatu kebahagian luar biasa bagi 

penulis, ditambah lagi dalam proses penulisan skripsi ini yang telah melibatkan 

berbagai pihak, bantuan dari segi waktu, tenaga, biaya, pemikiran maupun 

dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan tanpa segenap 

motivasi, kesabaran, kerja keras, dan do’a mustahil penulis sanggup untuk 

menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik penulis di Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia.  

Dengan segala kerendahan hati, melalui pengantar skripsi ini penulis 

mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang dengan segala upayanya, perhatiannya, serta kasih 

sayangnya dalam mengasuh, membesarkan, mendidik, melindungi dan tiada 

hentinya mendoakan penulis di manapun berada. 

2. Adik satu-satunya yang selalu memberikan semangat dan mendoakan untuk 

kesuksesan penulis. 

3. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing penulis yang telah 

bersedia meluangkan waktu, bimbingan dan arahan serta memberikan 

dukungan moril dan perhatiannya kepada penulis selama proses penyusunan 
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laporan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan ibu dengan kebaikan 

yang berlipat ganda. Aamiin. 

4. Ibu Anna Dara Andriana, S.Kom., M.Kom. selaku reviewer penulis yang telah 

memberikan waktu, perhatian dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan laporan ini. 

5. Bapak Indra Aryana, SE. selaku Direktur Apotek Maruyung yang telah bersedia 

menerima penulis untuk melakukan penelitian di Apotek Maruyung. 

6. Aditya selaku partner penulis yang bersama-sama berjuang dalam 

menyelesaikan akademik di Universitas Komputer Indonesia. Juga telah 

memberikan waktu, tenaga, pemikiran, bantuan, doa dan dukungan kepada 

penulis. 

7. Alvira selaku sahabat penulis yang telah memberikan waktu, pemikiran, doa 

dan dukungan kepada penulis. 

8. Rekan-rekan seperjuangan penulis terutama “Team Satu Malam” (rijka, rijki, 

epul) dan “Awikwok” yang telah membersamai penulis selama berjuang 

menyelesaikan akademik di Universitas Komputer Indonesia. 

9. Pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang juga 

membantu penulis baik dalam menasehati, mendoakan serta memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 

sehingga dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Semoga Allah 

SWT berkenan meridhoi segala apa yang telah kita lakukan dan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Aamiin. 
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