
 

KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada akhirnya Penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Adapun judul 

penulisan Tugas Akhir yang Penulis ambil adalah sebagai berikut: 

ANALISIS, PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BARANG FARMASI  

PADA PT. TARGET PRIMA LESTARI JAKARTA 
Tugas Akhir ini Penulis susun untuk memenuhi salah satu Mata 

Kuliah Semester 6 (enam) untuk Program Diploma III (D.3) Jurusan 

Manajemen Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonusa 

Esa Unggul. Sebagai bahan penulisan diambil berdasarkan sumber 

literatur yang mendukung penulisan ini. 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan Penulis 

serta keterbatasan literatur yang ada, maka Penulis menyadari bahwa 

penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat 

kekurangan. Namun demikian, Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat, khususnya bagi Penulis pribadi dan umumnya para 

pembaca sekalian.  

Dengan segala kerendahan hati, Penulis yakin bahwa tanpa 

bantuan dan bimbingan moril dari berbagai pihak baik dalam proses 

pendidikan, maupun dalam penyusunan Tugas Akhir ini, maka Penulis 

tidak akan dapat menyelesaikan Tugas Akhir.  

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah memberikan 

dorongan, bimbingan dan bantuan serta semangat moril pada Penulis, 

yaitu kepada yang terhormat : 



 

1. Bapak Ir. Munawar, MMSI, M.Com selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer 

2. Bapak Ir. Budi Tjahjono, M.Kom selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Informatika 

3. Bapak Drs. Bambang Mulyatno, M.Kom selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah menyediakan waktu serta memberikan 

petunjuk dan pengarahan kepada Penulis dalam menyusun Tugas 

Akhir ini. 

4. Seluruh Dosen Universitas Indonusa Esa Unggul yang telah 

memberikan ilmu dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi Penulis 

semasa kuliah. Seluruh karyawan Universitas Indonusa Esa Unggul 

yang telah membantu proses belajar mengajar khususnya bagi 

Penulis semasa kuliah. 

5. Bapak Ansar Daeng Moke, selaku General Manager PT. Target 

Prima Lestari yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk 

melakukan penelitian, pencarian data dan telah diberikan tempat 

serta fasilitas lainnya. 

6. Seluruh staf karyawan/i PT. Target Prima Lestari atas kerja 

samanya 

7. Kedua Orang Tua kami yang telah memberikan bantuan moril dan 

materil, kasih sayang serta doa dan semangat selama ini.   

8. Rekan-rekan Mahasiswa/i yang telah memberikan bantuan dan spirit 

dalam penulisan Tugas Akhir ini. 

9. Serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu 

persatu yang turut berperan serta membantu penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

 



 

Semoga segala amal baik, bantuan dan partisipasinya mendapatkan 

balasan berlipat ganda dari Allah SWT dan rahmat serta hidayah-Nya 

menyertai kita semua. Amin.  
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