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MOTTO 

 

“ Kesempatan yang tertunda bukanlah kegagalan, 

melainkan keseimbangan akan 

 prioritas & kebutuhan  
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

hidayah kesehatan serta kesabaran kepada saya, sehingga bisa menyeleseikan skripsi 

ini dengan tepat waktu. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang saya 

sayangi yang sudah mendoakan dan membantu proses terseleseikannya skripsi ini 

untuk saya :  

1. Untuk Bapak dan Ibu saya, yang selalu mendoakan setiap langkah anaknya 

hingga sampai kepada titik ini, terima kasih atas doa semnagat serta dukungan 

yang telah diberikan, ucapan tidak cukup untuk menggambarkan rasa terima kasih 

saya kepada bapak ibu, maka dari itu terimalah persembahan cinta dan baktiku 

untuk kalian bapak dan ibuku sayang. 

2. Untuk adik saya Tegar Kusuma Putra yang juga selalu memberikan semangat 

dukungan serta doa untuk pencapaian ini, terima kasih untuk adikku sayang. 

3. Untuk teman-teman semasa dikelas SI 14 A, terima kasih atas kebersamaan 

semasa perjuangan bersama kalian kalian semua hebat semangat terus dan sukses 

selalu kompak terus selalu jaga terus tali silahturahmi kita selama mas kuliah 

hingga masa berikutnya. 

4. Untuk teman-teman dilingkungan Kos Orange  Elsy, Dessy, Yumna, Anggi, 

Lenny, terima kasih selalu mendukung menyemangati menemani saat penyusunan 

skripsi. 
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5. Untuk teman group yang selalu harmonis “GIRLS Squad”  Farti Elsy Safitri, Sri 

Yulita Vanik M, dan Ade Irma Caniago , terima kasih untuk kebersamaan kita 

selamaan ini menjadi teman main yang asik selalu support satu sama lain sukses 

terus dan bahagia sentosa alam semesta amin. 

6. Untuk teman group semasa SMA “Wanita Sholeha” Irma Yunita, Tri Wiharyanti, 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha 

Penyayang, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat-Nya, dengan mengucapkan rasa 

syukur Alhamdulilah Skripsi yang berjudul “Analisis Keberhasilan Sistem Informasi 

Absensi Pada SMK Kesatrian Purwokerto Melalui Pendekatan DeLone and McLean” 

dapat saya seleseikan dengan tepat waktu. Dalam penyeleseian skripsi ini tentunya 

banyak dorongan dari orang tua dan teman-teman yang begitu besar sehingga saya 

dapat menyeleseikan skripsi ini. 

Dalam penyusunan dan penyeleseian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

oleh beberapa pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Berlilana M,Si., Selaku Ketua STMIK Amikom Purwokerto. 

2. Dr. Taqwa Hari Guna, S.T., M.Kom., selaku Kepala Program Studi Sistem 

Informasi di STMIK Amikom Purwokerto. 

3. Akto Hariawan, S.Kom, M. Si dan Argiyan Dwi Pritama, S.Kom, M.MSI., selaku 

Dosen Pembimbing yang sudah banyak membantu saya, terimakasih banyak atas 

kesabaran bimbingan dan saran bapak selama penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen STMIK Amikom Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada 

kami selama masa belajar di perkuliahan. 

5. Drs. Agung Budiyono, MM.Pd., selaku Kepala Sekola SMK Kesatrian 

Purwokerto yang telah memberikan ijin sebagai tempat penelitian skripsi. 
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6. Ibu Sefiani, S.Pd., selaku Staff Administrasi SMK Kesatrian Purwokerto yang 

sudah memberikan ijin dan memudahkan dalam pengambilan data untuk 

kepentingan skripsi ini. 

7. Kepada orang tua, adik serta keluarga yang selalu mendoakan dan mendorong 

terselesaikannya skripsi ini. 

Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, untuk itu saya mohon kritik dan saran yang membangun demi 

mencapai kesempurnaan, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti dan pembacanya. 
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