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MOTTO 

 

“Orang terkuat bukanlah pegulat. Tapi, orang yang bisa mengontrol dirinya saat 

marah”. (HR. Al Bukhari). 

 

“Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat. Bukan yang hanya 

diingat”. (Imam Syafi’i). 

 

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini. Karena bayanganmu saja 

akan meninggalkanmu di saat gelap”. (Ibnu Taimiyyah). 

 

Tidak ada masalah yang tidak bias di selesaikan selama ada komitmen bersama 

untuk menyelesaikannya, berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan penuh 

keikhlasan, istikomah dalam menghadapi cobaan. 
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PERSEMBAHAN 

 

       Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan segala nikmat karunia kepada hamba-hambaNya dan tak lupa 

shalawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang 

senantiasa memberikan safa’at kepada umatnya sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar S.Kom dari STMIK AMIKOM 

Purwokerto. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Dengan segala hormat penyusun menyampaikan terima 

kasih kepada:  

1. Allah SWT serta Nabi Muhammad SAW.  

2. Kedua Orang Tuaku tercinta (Bapak Andi Lusiono dan Ibu Supri Aji 

Wahyatri), tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa terima kasih 

saya atas semua yang telah diajarkan dan berikan kepada saya sehingga saya 

bisa mencapai titik ini. 

3. Dosen Pembimbing yang baik hati (Bapak Dr. Berlilana, M.Si.). 

4. Untuk Semua Keluarga yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan 

selama kuliah di STMIK AMIKOM Purwokerto 

5. Sahabat ANTIGORES yang selalu mendukungku yang selalu menghibur dan 

memberikan dukungan selama menyusun Skripsi ini. 

6. Semua teman-teman STMIK AMIKOM Purwokerto terutama kelas Si 13 E.
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur selalu penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 

melimpahkan nikmat karunia, rahmat serta taufik hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyeleseaikan skripsi yang berjudul “Video Animasi 3D Lutung 

Kasarung”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

kita Maha guru sang tauladan terindah Nabi Agung Muhammad SAW serta para 

keluarga, sahabat serta orang-orang yang selalu mengikutinya sampai akhir nanti. 

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu Sistem Informasi di STMIK Amikom 

Purwokerto. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun 

spiritual sehingga terselesaikanlah skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis 

sampaikan kepada: 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku ketua STMIK Amikom Purwokerto, 

Semoga STMIK AMIKOM Purwokerto menjadi Sekolah unggulan. 

2. Bapak Dr. Taqwa Hariguna, S.T, M.Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi 

atas arahan selama menjalani perkuliahan. 

3. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan 

arahan dalam menyelesaikan skripsi. 

4. Seluruh dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah membantu 

memberikan ilmu pengetahuannya selama masa studi. 

5. Keluarga Besar saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 

materil. 
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6. Teman-teman seperjuangan dan juga teman-teman lain yang telah 

mendukung selesainya skripsi ini. 

7. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini yang tidak 

bisa saya sebutkan satu persatu. 

Hanya ucapan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya atas segalanya. 

Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan rahmat kepada kita 

semua. Semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca, terlebih bagi penulis 

sendiri. 

Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan penulis harap dapat 

dikembangkan lagi agar menjadi hasil karya yang lebih baik lagi nantinya. 

Semoga Allah senantiasa menuntun kita ke arah kebenaran dan kebaikan sehingga 

kita mendapat ridlo dan ampunan-Nya. 
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