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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 

Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENGELOLAAN BISNIS PADA KLINIK PURI MEDICAL CENTER”. 

Tujuan penulisan tugas akhir (skripsi) ini adalah sebagai salah satu syarat 

kelulusan program Strata-1 di Universitas Esa Unggul. 

 Penulis menyadari pesatnya dunia komputer dewasa ini, yang 

menuntut masyarakat luas untuk belajar dan mengerti bagaimana cara 

mengoperasikan komputer, dan lain sebagainya, oleh karena itu penulis memilih 

untuk mengakat topic Analisi dan Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan 

Bisnis Pada Klinik Puri Medical Center sebagai tugas akhir dengan harapan ini 

dapat dijadikan contoh bahwasannya tidak hanya penginapan berkelas saja yang 

menggunakan sistem, sekarang bahkan UKM (Usaha Kecil Menengah) 

sekalipun sudah banyak yang menggunakan sistem informasi, dengan ini penulis 

berharap karya tulis ini dapat menjadi contoh agar pembaca menyadari 

pentingnya dan perlunya mengenal teknologi dan sistem informasi. 

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan 

pengetahuan baru, bimbingan dan saran serta kritik yang membangun dari 

berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih kepada : 

• Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

• Ibu dan Bapak yang selalu memberikan perhatian dan dukungan yang 

luar biasa. 
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• Adik - adik yang selalu mendukung 

• Bapak Ari Pambudi, S.Kom, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer sekaligus pembimbing materi. 

• Bapak Fransiskus Adikara S.Kom, MMSi selaku pembimbing tulisan. 

• Bapak Achmad Rusdal Baihaqi selaku Manajer Oprasional Klinik Puri 

Medical Center 

• Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul 

• Sahabat pelaut – pelaut tangguh yang setia menemani dan memberikan 

masukan dan motivasi yang luar biasa 

• Sahabat 4L yang setia menemani dan memberikan masukan dan 

motivasi yang luar biasa 

• Seluruh rekan – rekan dibawah pohon rindang khususnya jurusan SI 
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• Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas akhir ini 

yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. 

Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan 

motivasi dan pengetahuan bagi yang membaca. Terima kasih. 
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