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HALAMAN MOTTO 

 

َ َينُصْرُكْم  َويُثَب ِّْت أَْقدَاَمُكمْ  ۟ا إِّن تَنُصُرو۟ا ٱَّللَّ يَن َءاَمنُوَٰٓ أَيَُّها ٱلَّذِّ
َٰٓ  َي 

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 

menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
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Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang atas segala nikmat rahmat dan 

berkat-Nya yang telah melimpahkan bergitu banyak rezeki kesehatan dan 

kemampuannya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

Saya persembahkan skripsi ini dengan penuh terima kasih kepada orang-orang yang 

saya sayangi : 

1. Kedua orang tua saya, jazakumullah khairan katsiiran segala pengorbanan yang 

telah engkau berikan, semoga Allah menghimpun kita didalam Jannah-Nya 

dengan penuh Ridha-Nya. 

2. Istri Sholehah, terimakasih selalu memberi semangat untuk segera 

menyelesaikan Skripsi dan tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan, semoga 

Allah menghimpun kita didalam Jannah-Nya dengan penuh Ridha-Nya bersama 

anak-anak dan keluarga. 

3. Bani Taufiq Ahmad, terimakasih atas segala dukungan dan support yang telah 

diberikan, semoga Allah menghimpun kita didalam Jannah-Nya dengan penuh 

Ridha-Nya. 

4. Bani Hergiyanto, terimakasih atas segala dukungan dan support yang telah 

diberikan, semoga Allah menghimpun kita didalam Jannah-Nya dengan penuh 

Ridha-Nya. 
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5. Teman-teman marbot Masjid Al-Fattaah, jazakumullah telah memberikan 

nasihat dan tauladan yang baik buat saya, semoga Allah menghimpun kita 

didalam Jannah-Nya dengan penuh Ridha-Nya. 

6. Dosen-dosen Universitas AMIKOM Purwokerto, terimakasih atas segala ilmu 

dan pengalaman yang diberikan, semoga Allah membalas dengan kebaikan 

yang berlipat-lipat. 

7. Universitas AMIKOM Purwokerto terimakasih telah menjadi wadah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji dam syukur kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-

Nya saya bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Teknik SEO (Search 

Engine Optimization) Dengan Metode Onpage Dan Offpage Pada Website RSIA 

Adina Wonosobo” dengan lancar dan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana komputer program studi Sistem 

Informasi di Universitas Amikom Purwokerto.  

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak, 

karena itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada : 

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, rezeki dan segala 

karunianya selama ini. 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom selaku Rektor Universitas Amikom Purwokerto 

dan juga dosen pembimbing saya terimakasih atas saran, arahan dan bantuan 

yang telah diberikan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Eng. Imam Tahyudin, M.M. selaku dekan Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Amikom Purwokerto. 

3. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku Kaprodi Sistem Informasi 

Universitas Amikom Purwokerto.  

4. Segenap karyawan dan staff pengajar (Dosen) Universitas Amikom Purwokerto 

yang turut membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama berkuliah di 

Program Studi Informasi. 
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5. RSIA Adina Wonosobo Family yang telah mengizinkan saya untuk bekerja 

serta melakukan penelitian tugas akhir ini. 

6. Teman-teman kuliah yang telah banyak memberikan semangat, dukungan serta 

pengalamannya. 

7. Seluruh rekan di Universitas Amikom Purwokerto dan semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan 

banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan 

materi. Oleh karena ini, berbagai kritik dan saran akan diterima dengan senang hati 

guna menghasilkan perbaikan dimasa yang akan datang. 


