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MOTTO 

 

“maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. maka apabila engkau 

telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap .” 

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

“sukses itu adalah ketika persiapan dan kesempatan bertemu.” 

(Bobby Unser) 
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PERSEMBAHAN 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Bismillahirohmanirrohim… 

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. 

Secara khusus Skripsi ini saya persembahkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada 

saya dan senantiasa memberikan jalan keluar disetiap kesulitan yang saya 

hadapi selama saya menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Bapak dan Ibu tercinta, “Sumisman dan Sujiyah”  Terima kasih kepada kedua 

orang tua saya yang telah membimbing saya, memberikan dukungan, doa dan 

dorongan semangat yang luar biasa. 

3. Kakak – kakakku, Inggrid A dan Dwi Retno K, Terimakasih banyak telah 

memberi motivasi dan dukungan moril serta materil yang kalian berikan untuk 

saya menyelesaikan Skripsi ini. 

4. Ibu Yusyida Munsa Idah, S.E., M.M dan Ibu Puji Ratwiyanti, S.Kom., M.MSI. 

Selaku dosen pembimbing Skripsi ini, terima kasih telah sabar dan selalu 

menasihati serta memberikan bantuan, bimbingan dan motivasi dalam 

mengerjakan Skripsi ini. 

5. Keluarga besarku, terimakasih dukungan dan doanya. 
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6. Sahabat – sahabat saya  Istiana Intan, Arini Amirul, Silvia Rosanti, Laela 

Arum, Anastasya Tiara, Dewi Rohmawati, Bagus Sultan, Khalifah Nur Aziz, 

Ayu Kencana, Vriska Sarah, Nasrudin dan lainnya yang tidak bisa disebutkan 

satu – persatu terimakasih selalu mendukung, memberi nasihat, hiburan serta 

semangat yang kalian berikan selama ini.  

7. Sahabat dan teman – teman SI 15 A : Anjar Sylvia, Septia Astiningrum, Liza 

Alfalah, Siska Suryani, Isnaeni Septiningrum, Alfika Maselia, Andita Sukma, 

Deby Rosi dan teman – teman lainya yang tidak bisa disebutkan satu – persatu 

terimakasih selalu memberikan semangat, nasihat, doa, keceriaan dan 

kebersamaannya. 

8. Teman – teman seperjuangan SI 15 A dan angkatan 2015, 2014 maupun 

organisasi UKM Olahraga, Paduan Suara terimakasih untuk bantuan dan 

kerjasamanya sudah memberikan motivasi dan semangat kepada saya. 

9. Semua pihak yang kenal dengan saya yang telah membantu saya dalam 

menyusun skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan doanya 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat, hidayah, kasih sayang dan keberkahan tiada henti. 

Tidak lupa Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Agung 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perencanaan Strategis Sistem Informasi 

Menggunakan Metode Ward and Peppard Pada PT. Tiga Putra Abadi Perkasa”. 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana S1 pada program Studi Sistem Informasi di 

STMIK Amikom Purwokerto. Terselesainya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

dan sumbangsih dari berbagai pihak yang telah banyak memberikan kritik dan 

sarannya kepada penulis. Untuk itulah penulis ingin mengungkapkan terimakasih 

yang tak terhingga kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada 

saya dan senantiasa memberikan jalan keluar disetiap kesulitan yang saya 

hadapi selama saya menyelesaikan Skripsi ini. 

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

Purwokerto.  

3. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, ST., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi. 

4. Ibu Yusyida Munsa Idah, S.E., M.M dan Ibu Puji Ratwiyanti, S.Kom., 

M.MSI. Selaku dosen pembimbing Skripsi ini, yang telah meluangkan 
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waktunya untuk membimbing, memotivasi, saran serta arahan yang baik, 

sehingga skripsi ini selesai. 

5. Ibu Lili Joeliani selaku Direktur, Bapak Heri Tamtomo Kepala Bagian 

Personalia, Ibu Beti Ulvaida Kepala Bagian Keuangan, Ibu Artiniasih Kepala 

Bagian Produksi di PT. Tiga Putra Abadi Perkasa yang telah memberikan izin 

untuk melakukan penelitian skripsi. 

6. Semua keluarga tercinta, terimakasih atas doa dan dukungan yang tiada henti 

bagi penulis. 

7. Seluruh sahabat dan teman – teman penulis, kalian telah menjadi semangat, 

penulis belajar memahami arti kebersamaan dan terimakasi atas bantuan serta 

motivasi yang telah kalian berikan. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Tiada yang dapat penulis persembahkan kepada semua pihak yang 

bersangkutan, selain doa semoga amal dan jasanya mendapat balasan dari Allah 

SWT. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. 

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, 

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Namun penulis berharap skripsi 

ini dapat bermanfaat dan meningkatkan ilmu pengetahuan bagi pembaca. 
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