
KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadiran Alllah SWT karena atas berkat, rahmat dan segala 

karunia yang telah dilimpahkan-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ( TA ) pada apotik  Assyfa  dengan baik. 

Laporan ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang harus ditempuh 

untuk menyelesaikan program studi Diploma Tiga ( D-III ) dari program studi 

Manajemen Informatika pada STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

Pada kesempatan ini penulis mengambil topik dalam penulisan laporan 

Tugas Akhir ( TA ) adalah Sistem Informasi Persediaan Obat Apotik  Assyfa.  

Dalam proses penyusunan laporan Tugas Akhir ( TA ) ini, penulis banyak 

mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu 

penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih banyak kepada : 
     
1. Kepada Allah SWT, atas segala nikmat kesabaran yang diberikan kepada 

kami sehingga dapat menyelesaikan laporan TA ini. 
 
2. Bapak Dr. Moedjono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 
 
3. Ibu Hamidah, M.Kom Selaku Ketua Program Studi Manajemen Informatika. 
 
4. Ibu Melati Suci Mayasari, M.Kom selaku Dosen pembimbing yang telah 

begitu sabar meluangkan waktu pribadi nya dalam membimbing serta 

memberi semangat dan motivasi kepada kami. 
 
5. Bapak Khairul Mukmin selaku pemilik Apotik Assyfa yang telah 

memberikan izin dan informasi serta pengarahan kepada penulis selama 

melakukan riset di Apotik Assyfa 
 
6. Orang tua kami yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun 

spiritual kepada kami. 

7. Serta reka-rekan sejawat dan seperjuangan yang ikut memberikan bantuannya 

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

 

 



Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak terdapat 

kekurangan dan kelemahan yang disebabkan terbatasnya kemampuan, 

pengetahuan dan pengalaman penulis, serta masih jauh dari tingkat kesempurnaan 

baik dari segi materi maupun dari segi pengkajiannya, karena itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritiknya yang dapat membangun, sehingga penulis 

dapat meningkatkan mutu dan isi dari laporan Tugas Akhir ( TA ) ini. 

Semoga Laporan Tugas Akhir ( TA ) ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

semua pihak, khususnya  mahasiswa / mahasiswi STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

Akhirnya kata kepada ALLAH SWT, penulis kembalikan segala – galanya, 

jika terdapat kekurangan itu datangnya dari penulis pribadi, dan apabila ada 

kebenaran didalamnya semata-mata datangnya dari ALLAH SWT, semoga ini 

dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis, bermanfaat dan berguna  

bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa /  mahasiswi STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 

 

 

Pangkalpinang, Juli 2016 
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