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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah Nya di dalam jalan hidup saya selama ini. Sehingga saya saat ini dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Smart Card Untuk 

Kebutuhan Pelayanan Kesehatan” dengan sebaik-baiknya. Shalawat dan 

salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. 

 Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak akan 

terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada 

kesempatan ini penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada semua 

pihak yang telah memberikan bantuan bimbingan dan dukungannya, khususnya 

kepada : 

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang selalu setia dan 

senantiasa menyertaiku hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

2. Ibunda dan ayahanda ku tercinta, Ibu Dini Dirgahayu dan Bapak Drs. 

R. Rustandi Brata. Yang telah memberikan cinta dan kasih sayangnya 

kepadaku, membimbingku dengan penuh keikhlasan, yang tanpa 

henti mengalirkan doa untukku. Untuk segala pengorbanan mu, ayah 

dan ibuku terimakasih banyak. I love you. 

3. Adik-adikku tersayang, Raden Dira Anisah Brata dan Raden 

Muhammad Dandi Brata yang telah memberikan semangat yang luar 

biasa tanpa putus di hidupku, terimakasih. 

4. Bapak Malabay, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing I yang dengan 

sabar telah banyak membimbing dan memberikan masukan 

pengarahan materi ilmiah serta  memberikan semangat dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 
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5. Bapak Ir. Budi Tjahjono, M.Kom. selaku pembimbing ke II yang 

dengan sabar telah banyak membimbing dalam hal penulisan dan 

materi serta memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir 

ini. 

6. Para dosen dan asdos Universitas Esa Unggul Fakultas Ilmu 

Komputer yang telah memberikan ilmunya selama saya melakukan 

pendidikan di Universitas Esa Unggul. 

7. Sahabat-sahabat setia ku Eli Anita, Vita, Nur Shabrina, dan Arissih 

Dewi. Teman seperjuangan dalam pengerjaan tugas akhir ini yang 

selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu ada untukku. 

8. Andrico Khizaya Pratama Putra, yang menjadi tempat bertukar 

pikiran, memberikan semangat, dan selalu mendukungku. 

Terimakasih untuk segala pengertian dan perhatianmu. 

9. Seluruh teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Komputer angkatan 

2010 yang telah memberikan dukungan baik itu dalam pengerjaan 

tugas akhir maupun semangat yang luar biasa kepada ku, sukses 

untuk kita semua.  

10. Keluarga kecilku, White Magic Community. Tempat berbagi canda 

tawa, yang tanpa henti memberikan semangat. “We are family and 

always together”. 

11. Seluruh pihak yang  tidak dapat saya sebutkan satu-persatu akan 

tetapi turut memberikan dukungan dalam penyelesaiian tugas akhir 

ini. 
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Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh 

dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tugas 

akhir ini. Penulis berharap agar penulisan tugas akhir ini dapat 

berguna bagi semua pembaca dan rekan-rekan mahasiswa fasilkom 

pada khususnya. 

 

 

Jakarta,  Maret 2014 

 Penulis 

 

 

 

(Raden Dita Amalia Brata) 

 


