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MOTTO 

 

“Doakan semua yang akan dikerjakan, 

kerjakan semua apa yang telah di doakan, 

karena hasil tidak akan pernah mengingkari sebuah proses” 

 

 

“Dan Mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang 

demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusuk (yaitu) orang-orang yang 

meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepada-

Nya. 

(Q.S. Al-Baqarah : 45-46) 

 

“Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang” 

(Anggit Nugroho) 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala sanjungan dan pujian kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan kepada kita segala nikmat. Sholawat serta salam semoga senantiasa 

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah kebenaran untuk 

seluruh umatnya yang mengikuti Sunnahnya sampai hari akhir nanti. 

Tugas akhir ini ku persembahkan untuk : 

1. Bapak dan Ibu ku tercinta Ponidi, S.Pd dan Ibu Asami, S.Pd jayalah selalu untuk 

dirimu yang senantiasa berjasa yang tak ada hentinya dalam sejarah manusia, ia 

pula yang mengabulkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia 

dan berbakti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur 

dan barokah untuk ayah dan ibu. 

2. Kekasih dunia akheratku Nurul Fajriyah, S.Kom. yang selalu menyayangi dan 

mencintaiku mendoakan selalu. 

3. Bapak Jamal Apriadi, S.Kom. selaku teman sejawat telah memberikan motivasi 

kepada saya untuk tidak menyerah. 

4. Bapak dr. Bambang Sungkono selaku Kepala Puskesmas Lebaksiu yang telah 

memberikan ijinnya kepada saya untuk studi lanjut. 
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KATA PENGANTAR 

 

Curahan shalawat serta salam senantiasa ku haturkan kepada manusia 

sempurna, Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya, yang 

telah mencerahkan kehidupan dengan risalah yang di bawanya. 

Dengan limpahan kasih sayang-Mu dan kecerahan kebenaran-Mu ku 

selesaikan skripsi ini “Aplikasi Pengolahan Data Pasien Berbasis Website 

Pada UPTD Puskesmas Lebaksiu Kabupaten Tegal” alhamdulillah. 

Kusandangkan salam ta’zim penuh khidmat kepada Bapak dan Ibu saudara-

saudaraku, yang tak pernah letih mengalunkan untaian do’a untuk ku selepas 

shalat fardhu, tahajud, dhuha dan membaca al-Qur’an, ya Allah anugerahilah 

mereka dengan umur panjang yang penuh barokah dan limpahan rizki-Mu untuk 

mereka, Amin ya Rabb al-alamin. 

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak akan berhasil diselesaikan tanpa 

adanya bantuan dari pihak lain, baik berupa bimbingan, petunjuk, nasehat, 

fasilitas serta bantuan lainnya yang penulis pergunakan dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

menghaturkan terima kasih dan penghargaan kepada : 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. Selaku Ketua Yayasan STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

2. Bapak Didit Suhartono, S.Sos., M.Kom. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika. 
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3. Bapak Didit Suhartono, S.Sos., M.Kom. selaku dosen pembimbing tunggal yang 

telah memberikan perhatian, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 

4. Bapak dan Ibu ku tercinta Ponidi, S.Pd dan Ibu Asami, S.Pd jayalah selalu untuk 

dirimu yang senantiasa berjasa yang tak ada hentinya dalam sejarah manusia, ia 

pula yang mengabulkan warna berbagai bahasa, mengajari manusia berhati mulia 

dan berbakti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, panjang umur 

dan barokah untuk ayah dan ibu. 

5. Kekasih dunia akheratku Nurul Fajriyah, S.Kom. yang selalu menyayangi dan 

mencintaiku mendoakan selalu. 

6. Bapak Jamal Apriadi, S.Kom. selaku teman semesta telah memberikan motivasi 

kepada saya untuk tidak menyerah. 

7. Bapak dr. Bambang Sungkono selaku Kepala Puskesmas Lebaksiu yang telah 

memberikan ijinnya kepada saya untuk studi lanjut. 

8. Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Kepada semua pihak terkait dengan penyusunan laporan tugas akhir ini saya 

sampaikan terimakasih.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan tugas 

akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. 

Akhir kata, penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak dan memenuhi fungsinya dalam mendukung tercapainya tujuan 
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pembelajaran di Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto. 
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