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MOTTO 

 Mulailah dengan basmallah, bismillahirrahmanirrahim 

 Akhirilah dengan hamdalah, Alhamdulillahirobbilalamin 

 Karena, dengan mengucap basmallah merupakan salah satu 

menggapai ridho allah dalam segala aktivitas agar kita 

selalu berada pada keadaan yang selamat, berkah dan 

berhasil. 

 “Barang siapa yang saat keluar dari rumahnya mengucap 

Bismillah hirrahmaanirrahim, maka engkau telah 

mendapatkan petunjuk dari Allah SWT, telah dicukupkan 

pula kebutuhanmu, dan jika telah diberi perlindungan dan 

penjagaannya maka godaan setanpun akan menyingkir.” 

(H.R Abu Dawud Tirmidzi dan Nasa’i) 

 Dan dengan mengucap hamdalah merupakan sebagian 

ungkapan rasa syukur kita terhadap segala nikmat, rizqi 

serta berbagai anugerah yang telah kita dapatkan.  

 “Dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang 

telah aku berikan kepada kalian maka niscaya akan 

menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, 

dan jika kalian kufur (tidak mau bersyukur) maka 

ketahuilah niscaya siksaku itu pedih” (Q.S Ibrahim: 7) 
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PERSEMBAHAN 

 

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh 

Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi dan memperoleh gelar S.Kom di STMIK AMIKOM 

Purwokerto. 

Skripsi ini aku persembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi dan menemani 

dalam perjuanganku : 

1. Teruntuk Allah S.W.T yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-

Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 

2. Untuk bapak dan ibu tercinta, terimakasih selama ini telah merawat, 

mendidik, membesarkanku, membiayaiku, bekerja setiap hari tanpa mengenal 

lelah dan yang tak pernah henti-hentinya mendoakanku siang dan malam. 

Kalian penyemangatku. I Love you. 

3. Untuk Nene tersayang, terimakasih telah merawat dan membesarkanku,  adik-

adik ku Ola, Putri, Putra, Tomas, Della, Dian yang selalu membuat rindu 

suasana rumah menjadi Kacau. Terimakasih selalu menghiburku dan selalu 

ada untuk aku. 

4. Untuk Pak Dwi terimakasih banyak atas bimbingannya selama ini, yang telah 

sabar membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Keluarga Besar MIPL Amikom Purwokerto. 

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh … 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia dan 

limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Skripsi yang penulis susun berjudul “Perencanaan Strategis Sistem 

Informasi pada PT. Krakatau Indah”. 

Dalam penyelesaian skripsi ini penyususn banyak dibantu oleh beberapa 

pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto yang telah memberikan 

fasilitas. 

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

Informasi memberikan dukungan dan nasehat. 

3. Dwi Krisbiantoro, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing penulis dengan baik. 

4. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) STMIK AMIKOM Purwokerto atas segala 

limpahan ilmu yang diperoleh penulis selama menimba ilmu di jurusan 

Sistem Informasi. 

5. Direktur PT. Krakatau Indah beserta karyawan yang telah mengijinkan 

penulis melakukan penelitian. 

6. Bapak, Ibu beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan 

materiil. 
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7. Untuk sahabat terbaik Nendiane Lestari terimakasih telah menjadi sahabat 

yang dipertemukan dari PPM sampai sekarang yang selalu ada disaat susah 

maupun senang yang selalu bantuin aku dengan tulus. Terimakasih untuk 

kebaikanmu selama ini Din.  

8. Sahabat dan teman – teman seperjuangan angkatan 2015 yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 

9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Terimakasih banyak. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga karya kecil ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

 

      Purwokerto, 23 Maret 2019 

            Penulis, 

  

             Deby Rosi Pangesti 

      


