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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur atas kehadirat Alah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta 

karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan tugas akhir sebagai salah 

satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Sistem 

Informasi Universitas Mercu Buana.  

Dalam penyelesaian laporan tugas akhir ini, peneliti menyadari akan keterbatasan 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan. Peneliti menyadari pula bahwa laporan tugas 

akhir ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan support dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Kedua Orang Tua tercinta yang tak henti – hentinya telah memberikan dukungan 

baik moral maupun materi, doa, semangat dan kasih sayang yang sangat besar.  

2. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM. Selaku Rektor Universitas 

Mercubuana. 

3. Bapak Handrie Noprisson, S.T., M.Kom selaku Kepala Program Studi jurusan 

Sistem Informasi Universitas Mercu Buana. 

4. Ibu Inge Handriani, M.Ak, M.MSI selaku Koordinator Tugas Akhir jurusan 

Sistem Informasi Universitas Mercu Buana  

5. Ratna Mutu Manikam, S.Kom, MT selaku pembimbing akademik jurusan Sistem 

Informasi Universitas Mercu Buana  

6. Pak Yuwan Jumaryadi S.Kom, M.M selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam membantu penulis 

mennyelesaikan tugas akhir ini 

7. Seluruh Dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingan selama perkuliahan di Universitas Mercu Buana. 

8. Teman – teman tercinta jurusan Sistem Informasi 2014 dan teman - teman poncer 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu  

9. Teman – teman warpo yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

http://digilib.mercubuana.ac.id/
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10. Masyarakat Bendungan Hilir yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

diwawancarai. 

11. Kepada para karyawan apotek di wilayah Bendungan Hilir yang telah bersedia 

diwawancarai dan memberikan saran mengenai tugas akhir ini. 

Penulis berharap semoga hasil laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya 

bagi peneliti dan umumnya bagi pembaca. Terima kasih.   

  

  

Jakarta, 21 Juni 2018  

  

  

 

Muhammad Bona Rizki 
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