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MOTTO  

 

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. 

 Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”  

(Q.S. Al- Insyirah 5-6) 

“There Is Always Hope For Those Who Often Pray 

There Is Always A Way For Those Who Often Try” 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

  

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Atas segala rahmat  

dan berkat-Nya yang telah melimpahkan begitu banyak rejeki, kesehatan, 

kemampuan, dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik 

dan lancar. Kupersembahkan skripsi ini dengan penuh rasa terima kasih untuk : 

1. Kedua orang tuaku, Mamah dan Bapa yang selalu memberikan semangat 

dan doa tanpa henti-hentinya kepada saya, semoga dengan ini membuat 

kalian bangga. 

2. Kepada  adik-adikku tercinta Ega Febriyanti dan Dhea Febia Puspita serta 

tanteku tercinta Vina Yulianti dan Ateung juga Ema dan Emih yang selalu 

memberikan dukungan serta nasihat agar selalu semangat menggapai 

target. 

3. Sahabat-sahabatku tersayang Cici Sundari, Melly Sabrinawati, Widya Hani, 

Rizki Mahanani, Agustina Dini Ariani dan Anggen Dias Restu yang selalu 

mengingatkan untuk mengerjakan skripsi ini, yang selalu memahami saya 

ketika sedang marah, kesal ataupun saat merasa bahagia, terimakasih sudah 

menemani hari-hari saya selama menjadi Mahasiswa. 

4. Kepada seseorang yang menjadi penyemangat untuk saya, terimakasih 

telah memberi warna  pada hari-hari saya ketika menjadi Mahasiswa, dan 

terimaksih atas segala perhatian yang telah diberikan selama ini. 
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5. Kepada Dosen Pembimbing yang tak hentinya memberi dukungan serta 

saran dan kesabaran yang membuat saya semangat kembali mengerjakan 

skripsi ini  

6. Anak-anak Senat Mahasiswa STMIK AMIKOM Purwokerto Periode 2018 

Bang Jalal, Reza, Mitra, Nugraha, Albert dan Rizky Firdaus yang sudah 

memberikan  semangat, dukungan serta pengalaman organisasi yang luar 

biasa kepada saya. 

7. Teman-temanku kelas SI15D. Terimakasih telah menjadi teman dan 

saudara yang baik dan mau melewati suka duka selama kuliah bersama. 

Semoga kesuksesan mengiringi langkah teman-teman semua. 

8. Kepada AVC yang telah menjadi wadah bagi saya hingga saya bisa 

berkembang seperti sekarang ini, saya ucapkan terimakasih.  

9. STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah memberikan banyak ilmu, 

wawasan kepada saya. 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala 

rahmat  dan berkat-Nya yang telah melimpahkan begitu banyak rizki sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Peningkatan Search Engine 

Result Page (Serp) Menggunakan Search Engine Optimization (Seo) Pada 

Website Diary Tour Travel. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi 

salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana komputer program studi Sistem 

Informasi di STMIK AMIKOM Purwokerto. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa 

pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah Subhanahu Wa Ta’ala memberikan karunia dan berkat-Nya selama ini. 

2. Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si. selaku Ketua STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

3. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom. selaku Kepala Program Studi 

Sistem Informasi. 

4. Ibu Nurfaizah, M.Kom. dan Ibu Sarmini, S.Kom., M.MSI. selaku dosen 

pembimbing, terimakasih atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah 

diberikan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap karyawan dan staff pengajar (Dosen) STMIK AMIKOM Purwokerto 

yang turut membantu dan memberikan ilmu pengetahuan selama saya 

berkuliah di Program Studi Sistem Informasi. 
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6. Ibu Dian Deliana selaku Direktur CV. Diary Tour Travel yang telah 

memperkenankan saya untuk melakukan penelitian. Mohon maaf jika selama 

penelitian ini saya banyak mengganggu waktu kerja Ibu  dan karyawan pada 

umumnya. 

7. Teman-teman seperjuangan kelas SI15D yang telah banyak membantu dan 

memberikan dukungan. 

8. Seluruh rekan di STMIK AMIKOM Purwokerto dan semua pihak yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara 

langsung maunpun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan 

materi. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran akan diterima dengan senan hati 

guna menghasilkan perbaikan di masa yang akan datang. 

        Penulis 

 

            Anita Haryanti 

 


