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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Penerapan 

Web Mobile menggunakan Metode Quick Sort dan Insert Sort pada Apotek Assipa, 

Karang Anyar, Lampung Selatan”. 
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skripsi yang telah berkenan membimbing dan membantu dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Kedua orang tua, kakak dan adik saya yang selalu memberikan semangat, doa dan 

mencukupi segala keperluan untuk mendukungku. 
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Lampung yang telah memberi bantuan baik langsung maupun tidak langsung 

selama saya menjadi mahasiswa. 



8. Pihak apotek Assipa yang telah memberikan data data serta bantuan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Amelia Fitriana yang selalu sabar, menemani, membantu dan memberikan 

semangat dan dukungan agar terus berjuang dari awal hingga sekarang untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Tegar Ramadika yang selalu menemani saya dan mendengarkan keluh kesah saya 

dalam pengerjaan skripsi ini dan rela menemani saya dari pagi sampai sore di 

kampus. 

11. Untuk teman-teman mahasiswa Teknik Informatika 2016 dan seluruh teman 

lainnya terimakasih atas dukungan dan semangat yang terus diberikan dalam 

penyusunan skripsi. 

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan petunjuk sehingga saya dapat 

lebih mudah daam menyusun skripsi ini 

13. Almamaterku Tercinta Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar 
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Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam 
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