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HALAMAN MOTTO 

Tidak ada yang permanen kecuali perubahan (Heraclitus).
Menjadi lebih baik berarti berubah, menjadi sempurna berarti sering berubah (Winston Churcill).
Sebuah keajaiban lahir dari keyakinan dan kerja keras.
Masa muda adalah waktu yang baik untuk membina dan menyempurnakan sifat dan kelakuan.
Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Memiliki mimpi itu biasa, memiliki cita-cita itu luar biasa
Kerjakanlah apa yang harus kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan.











PERSEMBAHAN

Terima kasih أللهAtas segala karunia, rahmat, hidayah, dan ridlo-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat  terselesaikan.
Kepada Bapak ku (alm) tercinta
Kepada Ibuku tercinta terimakasih atas segala do’a dan dukungannya
Ibu Syamsu yang telah memberikan bimbingan serta pinjaman buku-bukunya terimakasih banyak
Semua kakakku mas edi dan mba ela, mas yanto dan mba ana, mas kholid dan mba evi, mba tuti terimakasih atas semua dukungannya
Semua keponakanku farkhan, dhea, vira, fikri, nabil
Buat Nurhasyim yang di Bandung makasih atas semua do’a dan supportnya
Semua teman-temanku mba ipoenk, echa, wulan, ade, cho-cho, pita, iwan jenong, rizki ginanjar, meta, rani, eva, agrina  terimakasih banyak atas dukungannya
Teman-teman kost ku di ASTRINEKA nita, widhi, eni, yuli, neny terimakasih banyak
Dan semua teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu per satu



INTISARI

Batuk hanyalah merupakan gejala, bukan dikatakan suatu penyakit. Batuk baru dapat ditentukan sebagi tanda suatu penyakit jika ada gejala lain yang muncul. Namun kadang batuk merupakan petunjuk untuk menemui dokter. Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli tanpa adanya resep dari dokter. 

Permasalahan yang ada adalah banyak obat batuk yang terjual bebas di pasaran. Sehingga masyarakat dengan mudah akan mengobati batuk yang diderita dengan obat-obat yang dijual di pasaran. Kesulitannya adalah memilih obat yang sesuai dengan keadaan pasien.

Metode yang digunakan dalam aplikasi sistem ini adalah tabel keputusan dengan pembobotan berdasarkan 4 variabel yaitu: jenis batuk, jenis obat bebas, indikasi dan komposisi obat.

Skripsi ini menampilkan informasi obat-obat bebas yang dianjurkan disesuaikan dengan gejala yang dirasakan. Dengan sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat umum dalam mengobati batuk.


Kata kunci : batuk, obat bebas, sistem pendukung keputusan, tabel keputusan
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Assalamualaikum wr.wb,
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini dengan baik.
Maksud dan tujuan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Strata I. Dalam pembuatan karya tulis ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Ir. M. Guntara, M.T.  selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu Dra. Hj. Syamsu Windarti, M.T., Apt. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam skripsi ini.
	Terima kasih kepada Bapak (Alm) dan Ibuku, kakak-kakakku, Bapak Kost dan Ibu Kost ASTRINEKA semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan rekan-rekan semuanya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum wr.wb
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