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KATA PENGANTAR

Salam sejahtera

Segala puji Tuhan YME untuk semua berkat dan keajaibanNya, yang telah 

melimpahkan berjuta nikmat. Diantaranya nikmat iman, nikmat kesehatan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data 

Pasien Keluarga Berencana di Puskesmas Berbah TegalTirto Berbasis Multi User.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh 

derajat Strata satu di bidang komputer di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 

dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini dengan segala 

kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Sigit Anggoro, S.T., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Berta Bednar, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

3. Ibu Erna Hudianti P.,S.Si., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi –S1 Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

4. Bapak Ir. C. Kuntjara, M.T. selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

memberikan dukungan dan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen yang ada di lingkungan STMIK AKAKOM yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis kuliah di STMIK 

AKAKOM Yogyakarta.
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6. Seluruh staf karyawan STMIK AKAKOM yang telah bersedia meluangkan 

waktu untuk membantu penyelesaian penulisan naskah tugas akhir ini 

7. Bapak, Ibu, nenek tercinta berserta adikku yang selalu memberikan 

dukungan moral maupun materi yang telah diberikan selama ini kepada 

penulis.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan sumbangsih pemikirannya untuk menyelesaikan karya tulis 

ini.

Akhir Kata, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

meskipun penulis sudah berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat  dan dapat bergunakan.

Yogyakarta, Januari 2012

Penulis,
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