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MOTTO  

 

Harta yang tak pernah habis adalah Ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak 

ternilai adalah pendidikan. 

Orang yang pintar bukanlah orang yang merasa pintar, akan tetapi ia 

adalah orang yang merasa bodoh, dengan begitu ia tak akan pernah berhenti untuk 

terus belajar 

Orang berilmu tentu memiliki kepribadian tangguh, yang bisa membawa 

diri, keluarga dan orang lain menuju kebahagiaan, serta bernilai manfaat bagi 

sesama. 

Belajar dan bekerja dengan giat, serta tidak lupa bersyukur, tentu akan 

memberikan hasil yang baik 

Peperangan tidak dimenangkan dengan jumlah, akan tetapi dengan 

keberanian dan ilmu pengetahuan. 

Terus menggali ilmu dan pengetahuan baru, maka engkau akan bisa 

mengenali dan mengembangkan kemampuan diri 

Tragedi terbesar dalam kehidupan bukanlah sebuah kematian, tapi hidup 

tanpa tujuan. Karena itu, teruslah bermimpi untuk menggapai tujuan dan harapan, 

supaya hidup bisa lebih bermakna. 

Tak perlu malu karena berbuat kesalahan, sebab kesalahan akan 

membuatmu lebih bijak dari sebelumnya 
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5. Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian 

semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, 

tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk 

kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan 

kebersamaan 

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. 

Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu 

pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

denganjudul“Analisis Sistem Informasi Kesehatan Menggunakan Metode 

Technology Acceptance Model ( TAM ) Pada Puskesmas 1 Sumbang” 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah 

mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. 

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Para dosen di STMIK AMIKOM PURWOKERTO khususnya pada 

Program Studi Sistem Informasi atas bekal dan ilmu pengetahuan yang 

telah diberikan selama masa studi. 

2. Para dosen pembimbing Skripsi yaitu Ibu Sitaresmi Wahyu Handani, 

M.Kom dan Bapak Taqwa Hariguna, S.T.,M.Kom 

3. Jajaran Puskesmas I Sumbang Kabupaten Banyumas yang telah bersedia 

membantu selama penelitian demi penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mendoakan dengan tulus, 

membimbing, mendukung, memberikan semangat, motivasi, serta kasih 

sayang yang begitu besar. 

5. Adikku Satya Adi Wicaksono yang senantiasa memberikan semangat 

dibalik keisengannya. 



x 
 

6. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di STMIK 

AMIKOM PURWOKERTO tercinta ini yaitu teman-teman Sistem 

Informasi 2013 yang senantiasa memberikan keceriaan dan mengukir 

kenangan indah selama masa perkuliahan. 

7. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan 

di sisi Allah SWT sebagai amal ibadah, Amin. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Penulis menyampaikan permohonan maaf 

jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini, serta semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin Ya Rabbal „alamin. 

Purwokerto, Maret 2018 

 

Aditya Muren Purnama 

 

 

 

 

 

 


