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MOTTO 

 

" Smile is a simple way of enjoying life" 

 

" Telling the truth is a simple way to have a peaceful life" 

 

“Jangan biarkan hari kemarin merenggut banyak hal hari ini.” – Will Rogers  
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PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan seluruh rahmat, kasih sayang dan karunia- Nya sehingga penulis 
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Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat – sahabatnya dan ahli sunnah. Skripsi 

ini penulis beri judul ”Aplikasi M-Commerce (LMarket) pada Produk UMKM Desa 

Linggasari Berbasis Android”. Sebagai bentuk penghargaan penulis menyampaikan 

rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam proses 

penyelesaian skripsi ini, untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada  : 

1. Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan, kesehatan, dan kenikmatan 

yang tiada terhitung nilainya. 

2. Kedua orang tua penulis yang tiada hentinya memberikan dukungan baik doa, 

material, semangat dan motivasi untuk memberikan yang terbaik.  

3. Adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk 

melakukan yang terbaik. 

4. Bapak Abdul Azis, M. Kom. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan, semangat, saran, motivasi, dan kesabarannya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  

5. Bapak Kuat Indartono, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing akademik yang 

membimbing penulis dari awal proses perkuliahan di Universitas Amikom 

Purwokerto. 
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6. Seluruh Dosen serta Staff yang ada di  Universitas Amikom Purwokerto atas 

segala limpahan ilmu yang di peroleh penulis selama menimba ilmu di program 

studi Informatika. 

7. Ibu Paryati dan Ibu Maya selaku pengelola UMKM Desa Linggasari yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian ditempat tersebut. 

8. Teman - teman kelas TI 16 C di Universitas Amikom Purwokerto yang telah 

memberikan semangat, motivasi, hiburan selama ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungannya.  
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beserta keluarga, dan sahabat-sahabatnya. 
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memberikan bimbingan, semangat, saran, motivasi, dan kesabarannya sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.  
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membimbing penulis dari awal proses perkuliahan di Universitas Amikom 
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 Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena 

penulis masih dalam tahap belajar dan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang 
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