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Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

segalarahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

skripsi yangmerupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi 

strata satu (S1)pada Jurusan Sistem Informasi STMIK ATMA LUHUR. 

 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 

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

Untukitu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan di dunia 

2. Orang Tua (Bapak dan Alm. Ibu tercinta), beserta Bapak Syamsiar dan Ibu 

Rostika  yang sudah saya anggap seperti Orang Tua saya sendiri yeng selalu 

memberi dukungan, nasehat dan doa kepada saya. 

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

4. Bapak Dr. Moedjiono, Msc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur. 

5. Bapak Okkita Rizan, M. Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi. 

6. Bapak Harry Sudjikianto, M.M., MBA., selaku ketua yayasan STMIK Atma 

Luhur pangkalpinang bersama Ibu Engnie Mukri yang sangat berjasa dan 

selalu memberikan semangat serta do’a, moril maupun materi 

7. Ibu Hamidah, M.Kom selaku dosen pembimbing teori dalam penyususnan 

skripsi ini, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dan 

membiming saya  sehingga skripsiini dapat terselesaikan. 

8. Bapak Ellya Helmud, M.Kom selaku dosen pembimbing program. 

9. Bapak Mikron Antariksa, A,KS,M.Si selaku kepala dinas sosial dan tenaga 

kerja. 

10. Saudara saya Neni Atika,  Nemiligia, Neneng Angia, Johan, Jek Antoni, Zizi 

dan sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moral untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 



11. Untuk seseorang yang sangat special yaitu Randika Pasha yang selalu 

senantiasa membantu baik dalam do’a maupun semangat sehingga kelancaran 

dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini, InsyaAllah. 

12. Semua pihak yang telah membantu penulisan Laporan Skripsi ini yang tidak 

dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah 

sertaTaufik-Nya, Amin. 

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Alm.Ibu tercinta,semoga 

ayah dan ibu bangga melihat hasil karya tulisan skripsi saya ini dan saya 

menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan 

kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat berguna sebagai bahan 

masukan guna meningkatkan mutu dari Laporan Skripsiini. 

Akhir kata dengan kerendahan hati saya kembalikan segala-galanya kepada 

Allah Yang Maha Esa, jika terdapat kekurangan itu datangnya dari saya  pribadi, 

dan apabila ada kebenaran didalamnya semata-mata datangnya dari Allah Yang 

Maha Kuasa semoga Laporan Skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi para 

pembaca umumnya dan mahasiswa-mahasiswi STIMIK ATMA LUHUR 

Pangkalpinang khususnya. 
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