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MOTTO 

 

Di dunia ini hanya ada dua pilihan. Hari ini adalah pilihan dimasalalu, dan  

pilihan hari ini yang menentukan masa depan.  

 

Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai 

dengan DOA, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan 

berubah dengan sendirinya tanpa berusaha dan DOA. 

 

Do the best, be good, then you will be the best. 
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PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini adalah sebagian dari rasa syukur yang tak pernah henti saya ucapkan 

kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya. 

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terimakasih untuk: 

1. Bapak Basuki dan Mama Mujiarti yang telah memberikan doa, kasih 

sayang dan dukungan moral serta material, yang tidak pernah berhenti 

mengingatkan dan mengarahkan untuk menjadi pribadi lebih baik,  

2. Kaka sekaligus orang tua kedua Yudhi Praharini dan Mr. Tim terimakasih 

atas semua doa, kasih sayang, kehidupan, nasehat, motivasi, kesabaran dan 

semua biaya yang sudah dikeluarkan hingga saat ini, Terimakasih banyak. 

3. Kedua adikku Anggita Sukma Puri dan Askana Alesakila Katya, 

keponakanku Carroll Anthony yang tiada henti menghibur, memberi 

dukungan dan semangat. Serta keluarga besarku yang tidak berhenti 

mendukung saya. 

4. Wildan Anugrah Fahrozy terimakasih banyak sudah menemani, berbagi 

ilmu, memberikan semangat,dukungan dan bantuan tanpa pamrih, serta 

percaya dengan kemampuan saya. 

5. Sahabat terbaik Euis Sholekha, Ulfi Yuliana, Indah Prawita, Raudlatul 

Janah, Rizqi Amalia, Erisda Syafarudin, teman-teman KKL, teman-teman 

TI angkatan 2014 dan 2015 

Terimakasih atas semua bantuan kalian tanpa kalian jalan cerita hidup 

saya pasti akan berbeda. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya, karena dengan segala ridhoNya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aplikasi DUK (Daftar Urut 

Kepangkatan) Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Purbalingga” dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana S1 jurusan Teknik Informatika di STMIK Amikom Purwokerto. 

Pada penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang 

telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak 

langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Oleh karena 

itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si., Ketua Sekolah Tinggi Managemen Informatika 

dan Komputer AMIKOM Purwokerto. 

2. Bapak Didit Suhartono, S.Sos., S.Kom., M.Kom selaku ketua program studi 

Teknik Informatika. 

3. Bapak Arief Adhy Kurniawan, SE, M.Si dan Ibu Sarmini, S.Kom., M.MSI 

selaku dosen pembimbing yang telah bekerja sama, membimbing dan 

memberi masukan-masukan dalam penyelesaian tugas ahir ini. 

4. Seluruh Staff Pengajar (Dosen) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan 

Komputer AMIKOM Purwokerto atas segala limpahan ilmu yang diperoleh 

penulis selama menimba ilmu di Program Studi Teknik Informatika. 

5. Bapak, Ibu, kaka perempuan, kedua adikku, dan keponakanku tercinta yang 

telah memberikan semua dukungan baik moral, material, dan spiritual. 
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6. Seluruh keluarga besarku yang sudah senantiasa memberikan doa, dukungan 

dan semangat. 

7. Teman-teman TI angkatan 2014 dan 2015 yang sudah sekian lama telah 

menemani perjalanan untuk menuntut ilmu di STMIK Amikom Purwokerto, 

terimakasih atas kebersamaan serta bantuan yang diberikan. 

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

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukunganya. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala 

kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan baik, demi lebih 

sempurna skripsi ini. Selain itu jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam 

skripsi ini, penulis meminta maaf seikhlas-ikhlasnya. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak. 


