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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, Shalawat serta salam tetap

terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah

membimbing ummatnya ke jalan yang diridloi Allah SWT, Sehingga penulis

dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk

menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Teknik Informatika

STMIK ATMA LUHUR.

Penulis menyadari 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. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur .

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

3. Bapak Sujono, M.Kom Selaku Kaprodi Teknik Informatika STMIK Atma

Luhur.

4. Bapak Yurindra, M.T selaku dosen pembimbing dalam pengerjaan tugas akhir

ini yang telah memberikan kritik, saran, kemudahan dan kepercayaan dalam

dalam pengerjaan tugas akhir ini.

5. Bapak Hartawi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Para Jaksa dan

Staf/ Pegawai Kejaksaan yang terlibat dalam memberikan data dan bantuannya

dalam melakukan penelitian ini.

6. Para dosen pengajar STMIK Atma Luhur atas ilmu yang telah diberikan

kepada penulis, beserta staf/ pegawai bagian akademik dan keuangan STMIK

Atma Luhur yang ramah dan sabar.

7. Kedua orang tua dan kedua Saudariku (Ira, Ririn)

8. Istri tercinta Sari Hartati yang telah memberikan do’a dan Spiritnya, Dafa- Difa

yang menjadi semangat dan harapan baru dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
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9. Teman-teman, semua pihak yang telah membantu  dan tidak dapat saya

sebutkan satu-persatu terimakasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta

taufikNya, Amin.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi

ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang sifatnya

membangun akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para

pembaca umumnya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pangkalpinang, Maret 2013

Penulis


