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PERSEMBAHAN 

 

 

Karya Kecil Ini Kupersembahkan Kepada: 

 
 

Keluargaku tercinta 

Bapak Ibu yang senantiasa memberikan do’a restu, 

semangat dan kasih sayangnya, serta kepada adik-adikku 

tercinta, dek Ari dan dek Ratna. 

 
 

Sahabat dan teman-teman yang selalu menemani 

dan membantu selama ini. 
 
 

Almamater yang selalu Kubanggakan 
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MOTTO 

 

 
“Shadaqoh tidak akan mengurangi harta dan Allah tidak akan 

menambahkan kepada seorang hamba yang pema’af kecuali 

kemuliaan” (HR. Muslim) 
 
 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau 

menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta 

itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan” 

(Sayidina Ali Bin Abi Talib) 

 

 

“Belum berhasil tidak sama dengan gagal selama dia berupaya dan 

selama dia tidak menyerah.” (Mario Teguh) 

 

 
 
 

“Keberhasilan dan Kesuksesan Membutuhkan Kesabaran, 
Perjuangan dan Do’a” 

 

--***-- 
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SANWACANA 

 

Segala puji syukur kepada Allah SWT, Dzat yang paling pantas untuk kita dan 

seluruh alam ini bersujud dan dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:  

“PENERAPAN MODEL SEKUENSIAL LINEAR PADA PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI PERGURUAN TINGGI KOTA BANDAR LAMPUNG 

BERBASIS SIG  (SISTEM INFORMASI GEOGRAFI)”. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa 

bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak serta masukan-masukan 

dalam mengatasi masalah, kendala atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi penulis. 

Oleh karena itu dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Eng. Admi Syarif., selaku pembimbing utama yang telah dengan 

sabar membimbing dan memberikan masukan serta saran dan kritik sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas semua 

bantuannya pak.,, ^-^ 

2. Ibu Ossy Dwi Endah W., M.T., selaku pembimbing pendamping atas 

kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 



iv 

 

3. Bapak Akmal Junaidi M.Sc., selaku penguji yang telah memberikan masukan, 

ide dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak Dwi Saketi, M.Kom., selaku pembimbing akademik yang selalu 

membantu dalam proses perkuliahan selama ini. 

5. Bapak Dr. Sutyarso, M.Biomed., selaku Dekan FMIPA Unila 

6. Bapak Tiryono Ruby, M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Matematika. 

7. Bapak Amanto, S.Si., M.Sc., selaku Sekretaris jurusan Matematika. 

8. Bapak dan Ibu staff Administrasi Jurusan Matematikan dan FMIPA Unila. 

9. Bapak dan Ibu staf Lembaga Penelitian Unila beserta honorernya, ada mas 

Agus, mbak Ina (yang barusan jadi ibu,,,.slamet ya mbak..^^), mbak Dora  dan 

Adiguna terima kasih atas bantuan, support, perhatian dan dukungannya,.. 

10. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan do’a restunya, perhatian, dan 

kasih sayangnya kepada penulis, serta kepada adik-adikku tersayang, adek Ari 

dan adek Ratna yang telah memberikan supportnya selama ini. 

11. Nenek tersayang, paman (oom ae lah,,~_~), tante (or bulekku,,.^^) yang selalu 

memberikan kasih sayang serta semangat agar penulis segera menyelesaikan 

kuliah,, terima kasih untuk semuanya.. 

12. Temen-temen kosan angansaka k’ Rosyid, k’ Indro, k’ Ardi (yang baru saja 

menjadi ayah, slamet yo mas... ^^), Bang Osi (omongannya selalu itu-itu 

aja,,,^^), Hudi, Rahmadi, Ratmat, Hendri, Ardi (micele), Iim, Munif, Anton, 

Jun, Edi (rekan nonton OVJ), Heri, Billi, Irvan, Tomy, Upin-ipin n temen 

laennya yang tidak tertulis disini, terima kasih buat canda, tawa, n 

bantuannya.... 
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13. Kostan 36 Ryan (Maxnyax..), Angga (Oom..), Faruq, Praja (eks kosan 36..), 

Imanda, Eko, Iwan makasih y boys buat bantuannya, kalian memang teman 

yang selalu setia setiap saat (jadi iklan ***TttuuuttT*** dong,.. ^-^)... Buat 

Angga thank u y udah banyak bantuin untuk pencarian data & lokasi,,panas 

hujan kita arungi bersama., hakakakak..(Lebai setting On....~ _-) 

14. Rohman, Fendi, dan Firdaus yang selalu membuat happy atas kegokilan 

kalian.,, kapan-kapan kita buat aja OVJ yunior ya,,,,hehehehe ^^. Untuk 

sahabatku Ova thank u buat support n bantuannya selama ini.. akhire iso lulus 

jg,,,.^^. Buat sahabatku Merligon, thank u atas semua bantuan, petunjuk, dan 

pembelajaran jarak jauhnya ya,,..akhire iso juga aku mer..^^. 

15. Seluruh teman-teman Ilmu Komputer 2005, Agung, Sandy, Nirwan(uncu), Dwi 

(brdul cuwie), Depri, Febri, Hafidz, Indah (nunung), Janiar (tulang), I’la 

(dong2), Fasih (eyang), Dedeh (dedew), Azi (dower), Lamtiar, Amrina, Selva, 

Maria, Ratih, Berri, Guntur, Adrie, Anggi, Teri, n temen-temen laennya yang 

tidak tertulis disini, terima kasih buat bantuan, kejasama, canda, tawa selama 

kita kuliah. Buat Nuril thank sanget yo selama skripsi wis ngewangi n wis okeh 

tak repoti.,,xixiixi 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skrisi ini masih jauh dari sempurna, akan 

tetapi semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua. Amiin. 

 

Bandar Lampung,     Agustus 2010 

Penulis 

 

 

Wawan Yulistyo D 


