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MOTTO 

 

 Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah  

selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap. 

 Agama tanpa ilmu adalah buta, Ilmu tanpa agama adalah lumpuh (Albert 

Einstein). 

 Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mecari ilmu, maka Allah akan 

memudahkannya menuju jalan ke surga(HR Muslim). 

 Reach for science, and to gain knowledge learn to calm and patient. 

(Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar). 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirrabil’alamin.. 

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata’ala, atas segala nikmat hidup dan 

kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul ” Evaluasi Sistem Informasi SIMUDDA (Sistem Manajemen Unit Donor 

Darah) dengan Menggunakan Metode End User Computing (EUC) Satisfaction di 

UTD PMI Kabupaten Banyumas (Sokaraja)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Komputer. Dalam penelitian dan 

penyusunan skripsi ini, penulis banyak dido’akan, dibimbing, dan didukung oleh 

berbagai pihak.Penulis mempersembahkan dan mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Kedua Orang tua saya, Mama dan Papa saya yang selalu memberi kasih 

sayang,memberikan do’a yang tiada henti dan measehati untuk cepat wisuda. 

2. Kakak saya, Ansit Subandi yang sudah memberikan motivasi dan nasehat untuk 

terus menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kakak ipar saya, mba Pipih yang sudah memberikan semangat dan sering 

direpotkan minta bantuan untuk menyelesaikan  skripsi ini. 

4. Son David  terimakasih untuk semua kesabaran, saran dan do’a setiap hari. 

5. Dosen pembimbing saya  Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom yang sudah sabar 

dalam membimbing saya dan semua dosen STMIK Amikom Purwokerto yang 

telah memberikan ilmu,semoga ilmu yang saya dapat bermanfaat bagi saya. 

6. Semua teman-teman seperjuangan SI 13 D dan SI 13 B serta semua teman-teman 

SI/TI STMIK Amikom Purwokerto khususnya angkatan 2013. 
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7. Semua sahabat yang sudah dianggap saudara saya yang telah  menemani, saling 

bertukar pikiran,saling mendukung untuk bimbingan dan menyelesaikan skripsi 

ini yaitu yola, mirra, titin, vivit, kurnia, clara, lita, serli, andika, muren dan masih 

banyak lagi. 

8. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah 

memotivasi saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrohmannirrohim.. 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang  

berjudul ” Evaluasi Sistem Informasi SIMUDDA (Sistem Manajemen Unit Donor 

Darah) dengan Menggunakan Metode End User Computing (EUC) Satisfaction di 

UTD PMI Kabupaten Banyumas (Sokaraja)”. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan 

skripsi ini, khususnya kepada : 

1. Allah SWT yang memberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk  penulis 

sampai menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua penulis yang telah merawat dan memberikan kasih sayang 

sampai saya sebesar ini, seluruh keluarga besar yang tidak dapat saya sebutkan 

satu-persatu, intinya terimakasih banyak. 

3. Bapak Dr. Berlilana, S.P., S.Kom., M.Si. selaku Ketua STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

4. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi dan juga sebagai Dosen Pembimbing saya, terimakasih atas 

bimbingan,nasehat dan dukungan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

5. Seluruh dosen dan karyawan STMIK Amikom Purwokerto yang telah memberi 

ilmu pengetahuan dan masukan selama kuliah. 
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6. Pihak dari UTD PMI Kabupaten Banyumas (Sokaraja) yang telah megijinkan saya 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang penulis 

butuhkan untuk menyusun skripsi. 

     Semoga Allah SWT membalas kebaikan dengan pahala yang sebesar-

besarnya. 

Penulis menyadari  bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan 

kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran diharapkan penulis, Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat untuk semua. 

 

 

Purwokerto, 14 Maret 2018 

Penulis, 

 

 

Anita Meriani 

 

 

 

 


