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MOTTO 

“Hidup adalah pilihan baik buruknya hidup kita adalah kita yang menentukan 

jika kita selalu menanam kebaikan maka kebaikan selalu yang kita kan tuai di 

kemudian hari begitupun juga sebaliknya”. 
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PERSEMBAHAN 

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha 

Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala nikmat yang diberikan dan atas 

dukungan serta do’a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa 

bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada : 

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia Nya lah maka skripsi ini dapat 

dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Allah 

SWT penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a. 

2. Bapak dan Ibu saya tercinta (Bapak teguh dan Ibu Mastrin), yang telah 

memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk 

kesuksesan saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Selalu memberi 

bimbingan dan nasehat dari hal sekecil apapun, memberi kebebasan dalam 

segala langkah yang saya ambil, memberi solusi atas masalah yang saya 

hadapi. 

3. Bapak Rahman Rosyidi selaku dosen pembimbing yang selama ini telah sabar 

dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, 

memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya 

menjadi lebih baik. Terima kasih banyak atas segala apa yang telah diberikan, 

semoga menjadi berkah, amin.  

4. Bapak Irfan Santiko dan Bapak Hellik Hermawan selaku dosen penguji yang 

telah bersedia menjadi penguji ujian skripsi saya dan memberikan masukan 

serta arahan atas penilitian saya. 

5. Puskesmas Purwokerto Timur 1 yang telah memberi izin untuk melakukan 

peneltian untuk penunjang bahan penelitian skripsi saya, dan terima kasih 

kepada Heppy Diah Apika selaku ahli gizi di Puskesmas Purwokerto Timur 1 

yang telah sedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai untuk 

memberikan ilmunya untuk bahan penunjang skripsi saya
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6. Dosen – dosen STMIK AMIKOM Purwokerto yang telah mengajar dan 

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Serta kerjasama dalam 

beberapa proyek dengan saya, sehingga memberikan pengalaman yang sangat 

berarti. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu 

terpatri di hati. 

7. Cah kelompokan yaitu Idham, Arma, Lutfi, Arnan, Weli dkk yang meruapakan 

teman satu kelas kuliah yang tingkahnya susah banget di logika. Terima kasih 

atas segalanya tentang kesenangan, kesusahan, keseriusan, kebingungan, 

kebaikan, kegilaan, kepedulian, keanehan, kenangan, kekompakan, ketidak 

kompakan, kenyamanan dan ketidak nyamanan selama masa kuliah. Semoga 

silahturahmi selalu terjalin dengan baik, amin. 

8. Seluruh teman – teman kuliah terutama teman – teman kelas TI 14 F. Semoga 

kalian sukses dijalannya masing  - masing. 

9. Seluruh teman, kerabat, dan saudaraku yang tidak bisa disebutkan satu persatu,  

terimakasih  atas  doa,  dukungan,  dan  bantuannya.  Tanpa  kalian  saya tidak 

akan menjadi seperti ini.  
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala 

nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kesuksesan dalam penulisan skripsi ini 

tidak akan  berjalan  dengan  baik  tanpa  adanya  pihak-pihak  yang  telah  banyak 

membantu. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si. selaku Ketua STMIK AMIKOM Purwokerto. 

2. Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos.,M.Kom. selaku Dosen  Pembimbing atas segala 

arahan dan bimbingannya dalam penyusuna skripsi ini. 

3. Bapak Irfan Santiko, M.Kom. dan Bapak Hellik Hermawan, M.Kom. selaku 

dewan penguji yang telah memberi banyak masukan dan koreksi untuk 

penelitian ini. 

4. Bapak Andi Dwi Riyanto, M.Kom. selaku wali akademik TI 2014 F atas 

bimbingan dibidang akademik selama proses perkuliahan.  

5. Seluruh Dosen dan Karyawan STMIK AMIKOM Purwokerto  yang selama ini 

telah bekerja sama dengan baik dalam bidang Akademik. 
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6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan doa 

dan restunya serta dorongan kepada penulis shingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Teman – teman kuliah yang selalu memberikan dukungannya dan  semangat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 

yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. 

Semoga semua amal baiknya mendapat balasan yang sebesar – besarnya 

dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi sesama. 

 

Purwokerto , 31 Juli 2018 

Penulis, 

 

 

 

                   Alfian Dika Pratama 

  14.11.0374 
 


