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PERSEMBAHAN 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, penneliti ingi mempersembahkan karya 

tulis ini kepada mereka meyertai langkah peneliti: 

1. (Alm) Yogi Perdana Saputra, alhamdulilah aku sudah bisa meyelesaikan 

penelitian ini, terimakasih atas canda dan tawa selama ini, banyak hal yang 

ingin aku curahkan  

2. Terimakasih untuk Ibuku yang sungguh luar biasa mensuport, memberi arahan 

untuk selalu semangat dan maksimal untuk menyelesaikan penelitian ini. 

3. Partner LDRku Deaninda Sekar Pembayun terimakasih sudah bertahan selama 

awal kuliah sampai lulus ini. Terimakasih sudah menjadi teman mengeluh 

kesah selama ini. 

4. Teman teman yang masih mengeluh tapi tidak di kerjakan skripsinya, ayo 

semangat, mengeluh boleh aksi tetap jalan. 

5. Temen soib amri, muclis, zaki, terimakasih sudah menemani malam malam 

yang indah untuk mengerjakan skripsi. 

6. The Best Rebyeg (amri, muclis, zaki, latif, sidiq, riski, subhan, dwiki, jani, 

aritp) terimkasih sudah mengasih banyak waktu becanda, belajar bersama, 

ngmong dulu mikirnya nanti. 

7. Untuk semua teman SI 15 B yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu 

terimakasih atas waktunya, kalian sungguh luar biasa. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan 

rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi yang berjudul ” 

Perancangan Sistem Informasi E-Comerce Berbasis Website Pada BIDUONE 

(Bibit Durian Online)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku ketua STMIK Amikom 

Purwokerto. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku ketua program studi Sistem 

Informasi. 

3. Bapak Didit Suhartono, M. Kom dan bapak Ranggi Praharaningtyas A, S. Kom, 

M.MSI selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan 

sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. 

4. Seluruh dosen dan karyawan STMIK Amikom Purwokerto yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat. 

5. Untuk bapak Jalil selaku kepala desa Alasmalang saya berterimakasih karena 

telah memberikan waktunya untuk membantu menyekseskan penelitian ini. 

6. Untuk semua anggota paguyuban bibit durian di desa Alasmalang saya 

berterimakasih sekali karena telah memberikan waktunya. 

7. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna 

perbaikan untuk masa yang akan datang.  

Akhir kata apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, penulis memohon 

maaf yang sebesar-besarnya. 
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Penulis, 

 

Yoga Perdana Saputra 


