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MOTTO

“Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang
meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhiratnya
karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu
penyampaikan akhirat. Dan jangankah kamu jadi memberatkan atas sesama
manusia“.
(H.R Muslim)

Tiada doa yg lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai. Berangkat
dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam
menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.

Man Jadda Wa Jadda
Barang siapa yang bersungguh - sungguh akan mendapatkannya.
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Skripsi ini adalah sebagian dari rasa syukur yang tak pernah henti saya ucapkan
kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang engkau beri.
Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terimakasih untuk:
1. Kedua orang tua Ibu Supiyah dan Bapak Kasdi yang telah memberikan cinta
dan kasih sayang selama ini, yang tidak pernah berhenti mendoakan,
mengingatkan dan mengarahkan saya untuk menjadi pribadi lebih baik.
2. Kakak saya Siti Khasanah serta segenap keluarga yang selalu mendoakan
dan mendukung saya.
3. Istri saya Ulfia Putri Rachmawati yang selama ini memberikan semangat,
do’a dan dukungan.
4. Sahabat seperjuangan rekan-rekan Transmakom (Transfer 15 Amikom)
yang sudah berjuang bersama.
5. Teman pejuang wisuda april yang selalu memberikan do’a, dukungan dan
motivasi.
6. Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang sudah
memberikan izin penelitian.
7. Dekan Fakultas Pertanian, Staf Umum BMN, Staf PSI dan Staf Bagian
Kependidikan Alumni yang telah memberikan informasi dan dukungannya.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Hanya
karena rahmat dan kasih sayang serta kemudahan yang diberikan oleh-NYA
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga penulis
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan kerabatnya serta orangorang mukmin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT. Sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Aplikasi Tracer Study Berbasis
Website Responsive Pada Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman”
dengan baik untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S1 jurusan
Teknik Informatika di STMIK Amikom Purwokerto.
Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang
bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.
Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan
banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang
telah membantu penyusunan dan pembuatan skripsi ini hingga selesai. Secara
khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Dr. Berlilana, S.P., S.Kom., M.Si selaku ketua STMIK AMIKOM
Purwokerto.
2. Bapak Didit Suhartono, S.Sos., S.Kom., M.Kom selaku ketua program studi
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memberikan bimbingan dan arahannya selama penyusunan skripsi.
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memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
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bersama.
7. Bapak, Ibu, dan kakakku tercinta yang telah memberikan semua.
8. Seluruh keluarga besarku yang sudah senantiasa memberikanku doa, dukungan
dan semangat.
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tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis doakan semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan
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