KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT
karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi
yang berjudul “SISTEM INFORMASI BANK DARAH RUMAH SAKIT
SANTO BORROMEUS” ini dengan tepat pada waktu yang telah di jadwalkan.
Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib dilaksanakan oleh semua
mahasiswa yang mengambil matakuliah di semester 8.
Mengingat terbatasnya kemampuan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis
masih kurang, penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kata
sempurna. Maka banyak liku-liku kesulitan yang dialami, namun terdorong oleh
kewajiban serta hasrat ingin menjadi anggota masyarakat yang maju, berilmu dan
berguna

maka

pada

akhirnya

penulis

dapat

menyelesaikannya.

Bagi

penyempurnaan dari Skripsi ini oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan.
Laporan penelitian ini ditulis dan dibuat berdasarkan studi lapangan yang
dilakukan penulis di Bank Darah RS. Santo Borromeus, yang beralamatkan jalan.
Ir.H. Juanda no 100, kota Bandung, Jawa Barat, 40132. Pelaksanaan dan pembuatan
laporan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan serta dukungan semua
pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Assoc Prof. Dr. Ir. Eddy Suryono Soegoto, M.Sc selaku Rektor Universitas
Komputer Indonesia.
2. Ir. Herman s. Soegoto selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Ilmu Komputer
Universitas Komputer Indoneisia.
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3. Dr. Marliana Budhiningtias Winanti,S.Si, M.Si, Ketua Program Studi S1
Sistem Informasi.
4. Julian Chandra Wibawa, S.Kom, M.Kom selaku Dosen Wali.
5. Julian Chandra Wibawa, S.Kom, M.Kom selaku Pembimbing Skripsi yang
telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran dan waktunya kepada
penulis.
6. Tak lupa juga kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kepercayaan,
saran serta bantuannya kepada penulis.
7. Dr. Retno Dewi SpPK.MMRS selaku kepala Bank Darah RS. Santo
Borromeus yang telah memfasilitasi selama saya melakukan penelitian yang
sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Semua pegawai Bank Darah RS. Santo Borromeus yang sudah membantu
penulis selama penelitian disana.
9. Orang tua, Vega Saktipraditha dan semua keluarga yang tidak pernah putus
memberikan do’a, dukungan dan dorongan terbaiknya.
10. Dan tidak lupa seluruh teman S1 Sistem Informasi angkatan 2015 yang tidak
bisa penulis sebutkan satu-persatu, Terimakasih atas kerjasama dan bantuan
kalian selama ini.
Penyusunan laporan penelitian ini disusun penulis atas dorongan semangat
dari keluarga serta teman-teman. Maka dari itu, Semoga semua yang kita lakukan
selama ini bisa menjadi berkah dan diberikankan berkah dan nikmat pahala yang
setimpal dari Allah SWT.
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Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan
khususnya bagi Saya, selaku penulis.

Bandung, Juni 2019

Penulis
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