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MOTTO 

 

“Untuk mendapatkan segala sesuatu kita harus bekerja keras. 

Serta jangan pernah berhenti memberikan manfaat dan efek 

positif bagi orang lain” 

 

...............  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.........."  

(Qs. Al-Baqoroh 2 : 286) 

 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  

(Qs. Al-insyirah 94: 5) 

 

........... 

“...............sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Qs. Al-Baqoroh 2 : 153) 
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PERSEMBAHAN 

 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayahnya, serta memberikan kelancaran dan keridhaan 

nya sehingga penuls dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis 

persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku yang paling aku hormati, sayangi, dan aku banggakan. 

Segala pencapaian yang penulis dapatkan tidak lepas dari segala bentuk 

dukungan Bapak Ibu. 

2. Keluarga, terimakasih untuk Adiku dan saudara-saudaraku semuanya yang 

telah mendukung dan turut mendoakan atas keberhasilan ini. 

3. teman-teman kost terima kasih atas dukungan dan kerja sama nya dan menjadi 

keluarga kedua selama kuliah dan terima kasih atas semangat, saran, dan 

masukan yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Teman-teman satu kampus, khususnya Kelas TI 14 B terima kasih telah 

berteman baik, berjuang bersama, dan kompak dalam segala hal. 

5. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung saya 

ucapkan terima kasih. 
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 KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu 

wata’ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “APLIKASI TRANSFORMASI SOSIAL 

EKONOMI (TRANSOSEK) BERBASIS MOBILE (Studi Kasus : Desa 

Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)”, sebagai salah satu 

persyaratan mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika serta dalam 

rangka meraih gelar sarjana komputer di STMIK Amikom Purwokerto. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak. 

Oleh karena nya pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan Terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada:  

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

Iinformatika dan Komputer Amikom Purwokerto. 

2. Bapak Didit Suhartono, M.Kom. Selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Iinformatika dan Komputer Amikom 

Purwokerto. 

3. Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos., M.Kom. Selaku dosen pembimbing, terima 

kasih atas bimbingan yang selama ini diberikan, semoga ilmu yang telah 

diberikan bermanfaat bagi penulis. 

4. Seluruh karyawan dan staf pengajar (Dosen) Sekolah Tinggi Manajemen 

Iinformatika dan Komputer Amikom Purwokerto. 
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5. Pihak pemerintah Desa Paningkaban dan Pelaksana Program TRANSOSEK 

desa Paningkaban. 

6. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Menyadari kodrat sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan 

dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini baik dari penulisan maupun 

penyajian, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah 

penulis harapkan. Dan penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat. 

 

Purwokerto, 23 Maret 2019 

 Penulis,  

 

 

       Slamet Imam Fauzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


