KATA PENGANTAR
Assalamualaikum, Wr.Wb.
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpah
rahmat dan karunia serta hidayatNya yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
Maksud penyusunan skripsi ini penulis buat adalah untuk memenuhi salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana komputer jenjang pendidikan Strata Satu
Program Studi Sistem Informasi pada Universitas Komputer Indonesia
(UNIKOM). Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “SISTEM
INFORMASI PELAYANAN PADA KLINIK PADJAJARAN BERBASIS
WEB”
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak
kekurangan dan masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan
wawasan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik
yang berguna dan membangun bagi semua pihak, bagi penulis khususnya dan
pembaca pada umumnya untuk masa yang akan datang.
Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa ucapkan banyak rasa terima kasih
kepada pihak-pihak yang telah ikut andil dan memperlancar dalam proses
pembuatan skripsi ini yang diantaranya rasa terima kasih tersebut penulis haturkan
kepada:
1. Allah S.W.T yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan
sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
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2. Dr. Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc, selaku Rektor Universitas Komputer
Indonesia Bandung.
3. Dr. Ir. Herman S.Soegoto., MBA selaku Dekan Fakultas Teknik Dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia Bandung.
4. Marliana Budhiningtyas Winanti, S.Si, M.Si selaku Ketua Program Studi
Sistem Informasi Fakultas Sistem Informasi Universitas Komputer
Indonesia Bandung.
5. Citra Noviyasari, S.Si., MT., selaku dosen wali bagi penulis yang selalu
memberikan penulis dorongan semangat membantu penulis menyelesaikan
skripsi ini.
6. Wahyuni, S.Si., M.T selaku dosen pembimbing yang telah banyak
memberikan motivasi, pengarahan dan memberikan masukan- masukan
berharga kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya laporan skripsi ini
dengan tepat waktu dan hasil yang optimal.
7. Kepada Seluruh Staf Pengajar Dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas
Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia yang telah
memberikan banyak ilmu yang diajarkan, dari penulis yang tidak tahu apaapa sampai penulis menjadi mengetahui terhadap permasalahan yang
dialami penulis khusunya mata kuliah yang diberikan.
8. Kepada Kedua Orang Tua, dan Adik serta yang selalu memberikan banyak
doa, memberikan semangat dan dorongan, semoga Papah, Mamah, dan
Adik selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah S.W.T.
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9. Ketua beserta pengurus Klinik Padjajaran yang telah memberikan izin dan
kesempatan untuk saya melakukan penelitian.
10. Teman-teman Senior di UNIKOM Prodi Sistem Informasi yang sudah lulus
terima kasih inspirasinya.
11. Teman-teman kelas Sistem Informasi 6 (enam) yang memberikan doanya.
12. Semua rekan-rekan yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih untuk
segala perhatian dan motivasi kepada penulis.
Sebagai akhir kata, saya menyadari sebagai manusia biasa bahwa menyusun
skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kepada para pembaca, saya
mengharapkan kritik dan sarannya untuk terus lebih baik semoga apa yang ada di
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya, Amin.
Bandung, 13 Agustus 2018

Penulis
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