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MOTTO 

 

1. "Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 

(Aristoteles). 

2. "Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan." (Herodotus)  

3. Tetaplah menjadi baik jika beruntung kamu akan menemukan orang baik 

jika tidak kamu akan ditemukan orang baik. 

4. Tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Dan tanpa kecerdasan cinta itu 

tidak cukup. (B.J. Habibie). 

5.  "Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan atau diperbuatnya" (Ali Bin Abi Thalib) 

6. Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat 

(nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan yang benar. 

(QS. Al-Isra [17] : 72). 

7. Kegagalan terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berpikir dan 

dikerjakan. 

8. Tak perlu bersikeras menjelaskan siapa dirimu, karena yang mencintaimu 

tak membutuhkan itu, dan orang yang membencimu tak percaya itu. (Ali 

bin Abi Thalib R.A). 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala, atas segala nikmat hidup 

dan kesempatan mengenggam ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Evaluasi Keberhasilan Implementasi SIMBADA Menggunakan 

Pendekatan HOT Fit Model (Studi Kasus : PPKH kabupaten Banyumas)”. Skripsi 

ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana 

Komputer. Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu, 

dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan 

ini penulis sangat ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah di berikan kepada saya sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Untuk kedua orangtua saya yang tercinta, bapak Kasimin Sudikaryo dan mama 

Nasiyem yang sangat saya cintai yang telah mendidik, merawat, membesarkan 

saya dan yang tidak pernah ada hentinya untuk selalu mendoakan saya. Selalu 

memberikan saya semangat untuk selama ini. Terimakasih untuk 

pengorbanannya selama ini. 

3. Untuk yang tersayang kakak-kakak saya dan keponakan saya, terimakasih atas 

dorongan semangatnya selama ini. 

4. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen saya, terutama pembimbing 

saya yang tak pernah lelah dan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada 

saya. 

5. Untuk yang tersayang keponakan dan kakak-kakak saya yang selalu ada, 

terimakasih atas support dan semangatnya selama ini.
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6. Untuk mas Dwi Adi Saputro yang selalu ada, terimakasih atas support dan 

semangatnya selama ini. 

7. Untuk teman-teman SI 15 B yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, 

terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Semoga tetap selalu terjalin 

silaturahami. 

8. Untuk Sahabat-sahabat Desta Nur Efika Ardini, Ismi Khairunissa, Tri Prayoga 

Sulistiani, serta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu 

mendukung dan memberi semangat dan yang selalu bisa membuat lebih 

semangat dan memberikan keceriaan yang luar biasa. Semoga persahabatan kita 

tetap terjalin selamanya. 

9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua 

kebaikan, perhatian, bantuan dan dukungannya, semoga kebaikan kalian semua 

mendapat balasan dari Allah SWT. 
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KATA PENGANTAR 

 

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Shalawat dan salam 

penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga 

Beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan 

akhirat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada 

jenjang Strata 1 Program Studi Sistem Informasi di STMIK AMIKOM Purwokerto. 

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan serta 

kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang 

tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis juga 

menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, kepada semua pihak yang 

telah membantu.  Terimakasih penulis sampaikan kepada : 

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

Informatika dan Komputer AMIKOM Purwokerto. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T., M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi (SI) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 

AMIKOM Purwokerto. 

3. Ibu Eka Tripustikasari, S.E., M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Sarmini, 

S.Kom., M.MSI. selaku pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan 

arahan dan masukan dalam proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 
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4. Pihak PPKH kabupaten Banyumas yang telah mengizinkan penulis melakukan 

penelitian. 

5. Kepada Bapak Ibnu Rouf, S.E selaku Kepala Koordinator PPKH kabupaten 

Banyumas dan Bapak Zulqifly Swari Saddam yang telah membantu saya dan 

berpartipasi dalam menyelesaikan tugas akhir saya. 

6. Untuk kedua orangtua saya tercinta, yang sangat saya cintai yang telah 

mendidik, merawat, membesarkan saya dan yang tidak pernah ada hentinya 

untuk selalu mendoakan saya. Selalu memberikan saya semangat selama ini. 

Terimakasih untuk pengorbanannya selama ini. 

7. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih yang sebesar-

besarnya. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan. Penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkepentingan. 
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