KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha kuasa yang telah memberikan
rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Tugas akhir ini
yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi Persediaan Obat Resep Pada
Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Lembang”.
Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi
Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiinnya dan
sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman, Amin
Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari
sempurna dan masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dalam hal ini tidak
terlepas dari keterbatasan ilmu yang penulis miliki pada saat ini.
Pada kesempatan yang sama, penulis juga ingin menyampaikan ucapan
terima kasih kepada yang terhormat:
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada
penulis dalam melaksanakan Tugas Akhir ini.
2. Yth. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia.
3. Yth. Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA., selaku Dekan Fakultas Teknik dan
Ilmu Komputer.
4. Yth. Irfan Dwiguna Sumitra, M.Kom., Ph.D selaku Ketua Program Studi
Manajemen Informatika
5.

Yth. Diana Effendi, S.T, M.T, selaku Dosen Wali kelas MI-1 dan
pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan masukan-masukan
berharga kepada penulis dalam pengerjaan laporan tugas akhir.

6. Kepada Kepala dan Pegawai Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah
Lembang.
7. Orang tua yang selalu memberikan do’a restu dan semangat kepada penulis
dalam menjalani kerja praktek dan menyusun laporan ini.
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8. Teman, saudara, kerabat, yang tidak bisa disebutkan, yang telah
memberikan bantuan dan dukungan dalam melaksanakan tugas akhir dan
membantu menyusun laporan ini.
Semoga segala amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut menjadi amal
ibadah yang di terima oleh Allah SWT. Amin.
Penulis mengharapkan buku laporan yang telah diselesaikan dapat berguna
bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Dan penulis juga masih
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun penulis. Karena
penulis yakin masih banyak kekurangan yang terdapat penulisan laporan ini.

Bandung, Januari 2019

Peneliti
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