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MOTTO  

 

Talk less, do more.   
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, 

Dengan rahmat Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk, 

Kedua orang tua penulis yang tercinta, yang selalu berjuang untuk putramu, 

Bapak Andi Suyadi dan Ibu Nurbiasri yang dirahmati Allah SWT, yang selalu 

penulis harapkan do‟a dan keridhoannya. Terimakasih untuk nasehat, bimbingan, 

kesabaran dan untaian do‟a disetiap sujudmu. Terimakasih untuk selalu bertanya 

kapan skripsi dan kapan wisuda, yang membuat penulis semakin gugup dan 

termotivasi untuk sesegera menyelesaikan studi. 

Terimakasih untuk pak Agung Prasetyo, M.Kom. dan pak Adam Prayogo 

Kuncoro, M.Kom. karena selalu sabar dan terus membimbing penulis hingga 

berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. 

Terimakasih untuk pak Setya Budiyana yang dahulu telah memperkenalkan 

komputer kepada penulis, yang berakibat penulis semakin penasaran dan semakin 

ingin mempelajari komputer beserta program – programnya lebih detail dan lebih 

dalam lagi. 
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Terimakasih untuk rekan rekan TI 14 B yang selalu mengajak penulis untuk 

“mabar” saat penulis mendapat kesusahan saat penyusunan dan penulisan skripsi 

ini. 

Terimakasih untuk squad Enzvinity, Banthong_Aor, Kos Hijau dan Wisma Pojok 

yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk sesegera wisuda karena 

sudah saatnya mahasiswa lama diganti dengan mahasiswa baru.  

Terimakasih untuk pihak perpustakaan STMIK AMIKOM PURWOKERTO yang 

dengan sabar menunggu dan mengizinkan penulis dan rekan rekan lainnya untuk 

mengerjakan skripsi sampai perpustakaan ditutup. 

dan 

Terimakasih untuk pihak pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu , 

yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.  

Semoga skripsi yang penulis buat ini bisa bermanfaat bagi penulis dan mahasiswa 

lainnya yang menjadikan skripsi yang sederhana ini sebagai referensi mereka.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul RANCANG BANGUN SISTEM PENDATAAN PENDAKIAN DI 

GUNUNG SLAMET BERBASIS WEBSITE. Dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

proses penyusunan skripsi ini baik berupa motivasi, bimbingan, arahan, serta 

masukan sehingga skripsi dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih penulis 

sampaikan kepada : 

1. Dr. Berlilana, M.Kom., M.Si., Ketua STMIK AMIKOM Purwokerto 

2. Didit Suhartono, M.Kom. Kepala Program Studi Teknik Informatika STMIK 

AMIKOM Purwokerto 

3. Agung Prasetyo, M.Kom., Selaku Dosen Pembimbing Penulis. 

4. Adam Prayogo Kuncoro, M.Kom., Selaku Dosen Pembimbing Penulis. 

5. Rahman Rosyidi, S.Sos, M.Kom., Kemahasiswaan STMIK AMIKOM 

Purwokerto 

6. Abednego Dwi Septiadi, M.Kom., Selaku Dosen Pembiming Akademik TI14B 

STMIK AMIKOM Purwokerto 

7. Segenap dosen dan staff administrasi STMIK AMIKOM Purwokerto. 

8. Segenap Keluarga dan Saudara Penulis. 

9. Rekan rekan mahasiswa dan mahasiswi STMIK AMIKOM Purwokerto. 

10. Pihak pihak lain yang turut serta membantu dalam proses penulisan skkripsi. 
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Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, dengan segala 

kerendahan hati, penulis ucapkan permohonan maaf atas segala kekhilafan. Semoga 

ALLAH SWT senantiasa memeberikan ampunan, kebaikan dan kasih sayang, 

perlindungan, serta menunjukan jalan yang diridhai-Nya. Akhirnya, hanya kepada 

Allah SWT penulis berharap dan berserah tdiri.  

Besar harapan dan do‟a penulis, semoga amal dan budi baiknya yang telah 

dicurahkan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dan berlipat dari 

Allah SWT dan semoga pula skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada 

khususnya dan kepada para pembaca. Amin Ya Rabbal’alamin. 
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