
iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas

berkat, rahmat dan segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan

laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk

menyelesaikan program studi strata 1 (S1) pada jurusan Sistem Informasi

di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini

takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima

kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan

didunia.

2. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur.

3. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur.

4. Bapak Okkita Rizan, M.Kom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi

dan sekaligus menjadi dosen pembimbing program, yang telah memberikan

bimbingan sebaik-baiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan program

yang penulis rancang.

5. Ibu Hilyah Magdalena, M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan

skripsi ini, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dan

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Anisah, M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan KP (Kerja

Praktek).

7. Keluarga tercinta dan yang lainnya yang telah memberikan dukungan kepada

penulis baik secara moril maupun materil.



iv

8. Bapak Drs. H. Indra T. Puspawijawa selaku Kepala UPTD Balai Proteksi

Tanaman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membantu tanpa

mempersulit penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.

9. Bapak Muhammad Dhani. SE, MM selaku KASUBBAG Tata Usaha UPTD

Balai Proteksi Tanaman yang menjadi pembimbing lapangan dan para

pegawai Sub Bagian Tata Usaha, dan staf-staf UPTD Balai Proteksi Tanaman

yang lainnya yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan

penelitian dan pengambilan data.

10. Teman-teman senasib dan seperjuangan Adnan Maulana, Indrawadi, Yunita,

Oni Setiawan, Afriza Ari Setiawan, Bela Rista Sari, Mariska, Romadhon dan

lain lain yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah

membagi ilmu dan kebersamaan yang telah terjalin selama masuk kuliah di

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.

11. Rekan-rekan sesama mahasiswa, terutama untuk mahasiswa jurusan Sistem

Informasi angkatan 2012, serta semua pihak yang telah membantu dan

mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua jasa yang telah diberikan mendapat balasan dari

Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis berharap semoga laporan skripsi ini

berguna bagi para pembaca umumnya dan teman-teman mahasiswa

STMIK Atma Luhur Pangkalpinang khususnya.

Pangkalpinang, 29 Juli 2016

Penulis


