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MOTTO 

 

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk 

menyelesaikannya. Berangkat penuh keyakinan, berjalan dengan penuh 

keikhlasan dan istiqomah dalam menghadapi cobaan” 

“Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan untuk kemaslahatan orang 

banyak” 
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Bismillahirrahmaanirrahiim, dengan mengucap Alhamdulillah puji syukur 

kepada Allah SWT serta shalawat yang selalu terlimpahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, penulis akan mempersembahkan karya tulis ini untuk : 

1. Bapak Ariyanto dan Ibu Uginem Sugiharti tercinta selaku orang tua saya, 

terima kasih untuk segala do’a, nasehat dan semangat yang mereka berikan 

kepadaku, semoga dengan ini bisa membuat mereka bangga dan bahagia, 

amiin. 

2. Kepada Bapak Akto Hariawan, S.Kom, M.Si dan Ibu Dias Ayu Budi Utami, 

M.Kom, selaku pembimbing skripsi saya, yang selalu meluangkan waktu dan 

bimbingan kepada saya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. 

3. Kepada seluruh dosen, staff, dan karyawan STMIK AMIKOM Purwokerto atas 

ilmu dan pelyanan yang diberikan selama ini. 

4. Kepada teman - teman seperjuangan di kelas TI14C, khususnya Ibnu, Cahya, 

Rido, Anjas, Hijriah dan seluruh kanca juguran yang selama empat tahun ini 

selalu berjuang bersama dan memberi dukungan, serta memberikan 

pengalaman dan ilmu yang tak terlupakan, semoga diberi kesuksesan untuk kita 

semua amiin. 
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menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Teknik Informatika di 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto  

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal hingga selesainya skripsi ini. Maka 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto. 

2. Bapak Akto Hariawan, S.Kom., M.Si. dan Ibu Dias Ayu Budi Utami, M.Kom. 

selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing 

saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. 

3. Kedua orang tua yang tercinta yang selalu mendo’akan, mendukung dan 

memberi semangat dalam mengerjakan skripsi. 
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6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kesalahan, kekurangan, dan masih masih jauh dari kata kesempurnaan baik 

dari segi penulisan maupun penyajian. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

sifatnya membangun, dan semoga hasil karya tulis ini dapat memberi manfaat bagi 

siapa saja yang membutuhkan. 
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