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KATA PENGANTAR 

 

 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 

skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis, pihak lain dan  terutama untuk Kejaksaan Negeri Sungailiat yang 

akan terus menerus melakukan pengembangan dan inovasi terhadap sumber daya 

yang dihasilkan dan sistem yang digunakan . 

 SKRIPSI ini dilakukan dengan tujuan yaitu melaksanakan salah satu tugas 

menyelesaikan studi strata 1 (S1)  disamping untuk meningkatkan kualitas 

keilmuan penulis sendiri, terlebih untuk Kejaksaan Negeri Sungailiat sebagai 

obyek penelitian. Dengan penulisan SKRIPSI ini diharapkan menghasilkan 

sebuah model sistem yang bisa dikembangkan dan diimplementasikan dan 

bermanfaat bagi kegiatan penanganan perkara pidana umum pada  Kejaksaan 

Negeri Sungailiat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian SKRIPSI ini 

melibatkan banyak pihak yang membantu.Untuk itu penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar besarnya kepada : 

1. Bapak Dr. Moedjiono,Msc, selaku Ketua STMIK ATMA LUHUR 

2. Ibu Yuyi Andrika,M.Kom selaku Kaprodi Sistem Informasi 

3. Bapak Ellya Helmud, M.Kom sebagai dosen pembimbing yang selalu 

membimbing dan memberikan gagasan hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini 

4. Bapak Hartawi, SH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat, Para Jaksa 

dan Staf/Pegawai Kejaksaan yang terlibat dalam memberikan data dan 

bantuannya dalam melakukan penelitian ini.  

5. 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. 

6. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta doa 

kepada penulis 



ii 

 

7. Istri tercinta Fera  Karmila yang telah memberikan do’a dan Spiritnya, 

buah hati tercinta Arrefa Raidah Khaylila yang menjadi semangat dan 

harapan baru dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Teman teman tranferan D3 ke S1 yang merupakan satu angkatan dengan 

penulis 

9. Pihak-pihak yang secara langsung atau tidak, memberikan masukkan agar 

Skripsi ini bisa terselesaikan. 

 

Suatu kebanggaan bagi penulis apabila penulisan SKRIPSI ini dapat 

digunakan dan bermanfaat untuk penulisan pengembangan penelitian 

selanjutnya 

 

 

Pangkapinang,   Agustus 2014 
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