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MOTTO

Hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. (John W. Gardner)
Buatlah dirimu lebih menarik dengan memiliki ilmu.
Kekayaan abadi adalah ilmu yang bermanfaat.
Man jaddah wajadah, selama kita bersungguh-sungguh, maka kita
akan memetik buah yang manis. Segala keputusan hanya ditangan
kita sendiri.
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al Insyirah
5 – 6)
The best sword that you have is a limitless patience.
(Pedang terbaik yang kamu miliki adalah kesabaran yang tanpa batas.)
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT serta sholawat dan salam kepada
Nabi Muhammad SAW, dengan ini peneliti ingin mempersembahkan karya tulis
ini untuk mereka yang menyertai langkah peneliti:
1.

Kedua orang tuaku ayah, ibu, dan adik tercinta, yang tak lupa untuk selalu
mendo’akan, mendukung, memberikan kasih sayang, dan mengajarkan
pengalaman to be a better human. And thanks for your big love, for your cares,
for anything that make me thankfuly to Allah to have you. And thanks for
remembering me to ALLAH.

2.

Keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menanyakan
perihal skripsi kapan terselesaikan, sehingga membuatku terbantu semangat
dalam menyelesaikan misi ini.

3.

Thank for you Andi Setiawan.

4.

Thanks to my by friends Gita Prastiwi, Aqnes Maria Dewi, Fella Zuffah, Laely
Frastika, and Nurul Amaliah intan saputri.

5.

For all my second family SI 15 C thanks for being my partner, for being my
friends from the first we meet. And thanks for every moments we created. See
you on top gaes!

6.

Semua teman organisasi terutama BEM yang sudah mewarnai hari-hari saya
dengan berbagai pengalaman yang berarti. Thanks for your support, for your
kindness, for the happiness and i’m lucky to have you to be part of you, thanks
for the love and sharing.

7.

Bapak Andik Wijanarko, S.T, M.T dan Bapak Wiga Maulana B, S.Kom,
M.Eng yang telah meluangkan waktu dan membimbing saya dalam
melakukan penelitian ini.
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8.

STMIK Amikom Purwokerto yang merupakan tempat dimana saya
menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu dan belajar.

9.

Seluruh dosen STMIK Amikom Purwokerto yang telah memberi ilmunya
diwaktu masa studi perkuliahan.

10. Semua teman-teman kampus yang saya kenal dan mengenal saya, thanks for
the appreciates, for the smiles, for the greetings and anything that you have
given to me.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
seluruh rahmat, kasih sayang dan keberkahan tiada batas dan henti sehingga peneliti
mampu menyelesaikan penyusunanan karya tulis ini sebagai tugas akhir dengan
lancar. Dan tak lupa Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada
baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sahabatnya dan
ahli sunah. Karya tulis ini berjudul “Sistem Informasi Penilaian Kinerja Asisten
Praktikum Berbasis Web Pada Forum Asisten STMIK Amikom Purwokerto”.
Sebagai bentuk penghargaan peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada
seluruh pihak yang telah mendukung dalam proses penyelelesaian tugas akhir ini,
antara lain kepada:
1.

Bapak Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si., Ketua Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika Dan Komputer AMIKOM Purwokerto

2.

Bapak Dr. Taqwa Hari Guna, S.T., M.Kom. Selaku ketua Program Studi
Sistem Informasi.

3.

Bapak Andik Wijanarko, S.T., M.T selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak
Wiga Maulana B, S.Kom., M.Eng selaku dosen pembimbing 2 yang telah
bekerja sama dan memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian tugas
akhir ini.

4.

Seluruh Staf Pengajar (Dosen) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer AMIKOM Purwokerto atas segala limpahan ilmu yang diperoleh
peneliti selama menimba ilmu di Program Studi Sistem Informasi.

5.

Semua keluarga tercinta terutama Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih
sayang, perhatian, semangat do’a dan dorongan dari segi materi maupun nonix

materi kepada peneliti dalam perjuangannya untuk menyelesaikan tugas akhir
ini.
6.

Teman kelas SI 15 C yang selalu setia, thank for being my partner from the
first time. Thanks for being my second family.

7.

Teman-teman organisasi terutama BEM kabinet bersatu yang telah memberi
pengalaman yang berarti, terimakasih banyak untuk waktuya mengenal kalian
dan menjadi bagian keluarga selama satu tahun dan semoga untuk selamanya.

8.

Teman-teman organsiasi Forum Asisten yang telah memberi pengalaman yang
berarti, dan saya telah merasakan menjadi seorang pengajar yang baik
terimakasih banyak untuk waktuya mengenal kalian dan menjadi bagian
keluarga selama saya dari semester 3 sampai sekarang.

9.

Semua pihak yang pernah hadir dalam hidup peneliti dan yang telah membantu
dalam penyusunan tugas akhir ini, terima kasih atas segala dukungannya.

Penulis,

Laily Suhening
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