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 Segala Puji dan Syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat 

Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan 

kelancaran, kemudahan dan pertolongan kepada Penulis sehingga penulisan 
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Bangka Tengah sebagai obyek penelitian. Dengan penulisan Skripsi ini 
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Barang/Jasa di Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Penulis 
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dan doa kepada penulis. 

6. Istri tercinta Erma Fauziah Zahara yang selalu memberikan semangat dan 
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7. Rekan-rekan Dosen STMIK Atma Luhur . 



iii 

 

8. Teman-teman seperjuangan.  

9. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung 

atau tidak langsung, memberikan masukan agar Skripsi ini bisa 

terselesaikan. 

 

Akhir kata penulis mau mengatakan bahwa kesempurnaan adalah milik 

ALLAH, untuk itu penulis membuka kesempatan pada pihak lain untuk memberi 
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