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MOTTO 

 

 

" Untuk meraih sebuah kesuksesan, karakter seseorang adalah lebih penting dari 

pada Intelegensi."  (Gilgerte Beaux ) 

 

“Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang yang sabar”. (Al-Baqarah: 153) 

 

" Melakukan hal yang berguna, mengatakan suatu keberanian dan merenungkan 

suatu keindahan adalah hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan seseorang " 

(TS Eliot) 

 

 “orang yang merasa dirinya pintar kalah dengan orang bodoh yang mempunyai 

kemauan dan tekad” 

 

“jika ingin berhasil, keluarlah dari zona amanmu” 

 

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang." 

(William J. Siegel) 

 



 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasihku kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan kelancaran dan keridhaan-Nya sehingga 

terselesaikanya skripsi ini. Skripsi ini akan saya persembahkan untuk: 

1. Bapak Khudori dan ibu saya Maryatun Al Isah, terimakasih  atas  do’a, kasih  

sayang  dan  dukungan  baik  secara moral maupun material yang telah 

diberikan. 

2. Terima kasih untuk adik saya Galih Yunus Al Anas yang selalu memberikan 

dukungan serta doa. 

3. Terima kasih keluarga besarku yang memberikan dukungan dan nasehat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Sahabat – sahabatku di kelas SI 12 F. Terima kasih  untuk selalu  menjadi  

sahabat yang baik dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skrispsi 

ini. 

5. Terimakasih untuk yang tersayang Briptu Syaefi Maulidi, S.H. terimakasih 

sudah setia menemani dari awal melanjutkan kuliah sampai sekarang dan 

terimakasih untuk doa dan dukungannya. 

6. Terima kasih untuk Bripka Antonius Yusuf, rekan-rekan Dalmas Sat 

Sabhara, Subbag Sarpras Bag Sumda, Letting S440DARA Polres 

Temanggung yang sudah mendukung dan mendo’akan agar saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 



 

 

 

 KATA PENGANTAR  

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul Sistem 

Informasi Kepemilikan Senjata Api Pada Polres Temanggung ini dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Allah S.W.T yang telah memberikan karunia dari nikmat-Nya selama ini. 

2. Dr. Berlilana, M.Si. selaku ketua STMIK AMIKOM Purwokerto. 

Terimakasih atas semua fasilitas yang diberikan, dan semoga STMIK 

AMIKOM Purwokerto tercapai visi dan misinya.  

3. Terima kasih untuk dosen pembimbing Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. 

yang telah memberikan saranya. 

4. Terima kasih untuk semua dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan. 

5. Orang tua dan semua keluargaku yang selama ini telah mendoakan dan 

selalu mendukungku. 

6. Teman-teman seperjuangan SI 12 F  dan teman-teman terima kasih kalian 

telah memberi warna yang indah dalam hidup ku selama berada di STMIK 

AMIKOM Purwokerto. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah 

memberikan bantuanya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih memiliki 

banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun akan penulis terima dengan senang hati guna perbaikan dimasa 

yang akan datang. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam skripsi ini, 

penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. 



 

 

 

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak yang berkepentingan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Purwokerto,  13 Januari 2018 

Penulis 

 

 

Dyah Ayu Sukmawati 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


