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MOTTO

ڪ َمآ أَ ۡح َس َن ه
ك
َ ٱَّللُ إِلَ ۡي
َ َوأَ ۡح ِسن
“Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat
baik kepadamu”
(Surah Al - Qashash : 77)
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PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang selalu
memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini,
kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang kusayangi:
1. Kepada orang tua tercinta yang selalu memberikan doa tulus dan dukungannya,
yang selalu membangkitkan saya ketika saya terjatuh dan selalu sabar dalam
menghadapi saya juga tak pernah lelah dalam membimbing saya.
2. Kepada Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos., M.Kom dan Bapak Toni Anwar,
S.Kom., M.MSI selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dan
membantu penyusunan skripsi ini. Yang telah memberikan arahan dan
pelajaran yang sangat banyak dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Kepada Mas Heru dan Mas Rizky selaku staff BAAK dan staff Pengajaran
yang telah bersedia memberikan informasi dan masukan terhadap peneliti
sehingga bisa menyelesaikan penciptaan aplikasi ini.
4. Kepada kakak-kakak tingkat dan rekan seangkatan saya yang telah
menyelesaikan skripsi terlebih dahulu Aditia Nursantoso, Iga Sefni Murti,
Nandya Tiara Nugraheni dan Rinta Setyo Nugroho yang telah bersedia
memberikan refrensi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada keluarga BEM Kabinet Veda Kanuruhan terimakasih telah
memberikan banyak pelajaran dan ilmu selama setengah tahun masa jabatan
dari sinilah saya mulai mengenal cara berorganisasi.
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6. Kepada keluarga BEM Kabinet Bersatu terimakasih atas kerjasama dan
kekeluargaan yang diberikan selama masa kerja. Kalian yang membuat sekre
menjadi tempat ternyaman dibumi untuk beristirahat saat kuliah.
7. Kepada Asal Oyag yang berisi teman teman saya sejak SMA terimakasih untuk
dukungan dan semangatnya kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi
ini.
8. Kepada Awag Uwug yang telah mengajarkan saya untuk menjadi sante dalam
mengerjakan skripsi ini dan menghambat dalam penyelesaiannya namun tetap
selalu menjadi teman yang selalu bisa membantu ketika dibutuhkan.
9. Kepada teman-teman SI15C dan SI15A terimakasih telah menciptakan kesan
yang tak terlupakan selama masa perkuliahan semoga kelak kita semua bisa
sukses dijalannya masing-masing.
10. Kepada tim startup Bengkol terimakasih karena sudah rela bekerjasama dan
membangun startup ini walaupun belum menuai hasil yang memuaskan.
Semoga kelak apa yang kita upayakan menuai hasil sesuai yang kita inginkan.
11. Kepada semua teman seperjuangan saya yang telah bersama - sama
mengerjakan skripsi. Dan juga kepada teman yang selalu menanyakan kabar
skripsi saya sehingga membuat tidak tenang namun menjadi pemacu untuk
segera menyelesaikannya.
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan segala
nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua sehingga penulis dapat
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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.Kom., M.Si. selaku Ketua STMIK Amikom Purwokerto.
2. Kepada Bapak Rahman Rosyidi, S.Sos., M.Kom dan Bapak Toni Anwar,
S.Kom., M.MSI selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing dan
membantu penyusunan skripsi ini.
3. Zulia Karini, M. Hum. selaku pembimbing akademik SI 2015 C atas bimbingan
di bidang akademik selama proses perkuliahan.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan STMIK AMIKOM Purwokerto yang selama ini
telah bekerja sama dengan baik dalam bidang Akademik.
5. Kepada orang tua dan seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan
doa dan restunya serta dorongan kepada penulis shingga penulis mampu
menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar SI 2015 C, SI 2015 A, BEM Kabinet Veda Kanuruhan, BEM
Kabiet Bersatu yang selalu memberikan dukungannya dan semangat dalam
penyusunan skripsi ini.
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