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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT. Terimakasih atas segala nikmat dan rahmat-Mu, serta 

kemudahan, kesulitan, bahagia, ujian, dan petunjuk yang kau berikan 

selama ini. Aku sangat bersyukur atas apa saja yang telah aku alami sejauh 

ini. 

2. Bapak Swasta Yudhyanta dan Ibu Dinar Damaryanti, yang senantiasa 

bersabar menghadapi putranya, senantiasa mengejar - ngejar saya agar cepat 

lulus. Terimakasih atas support dan doanya selama ini. Anakmu lulus pak, 

bu.  

3. Eyang, adik, serta saudara – saudara yang rajin menanyakan tentang tugas 

akhir saya. Terimakasih ya.  

4. Rere, terimakasih buat doa, kesabaran, supportnya dan jadi orang ke-3 yang 

selalu ngingetin, setelah bapak ibu, buat ngerjain TA.  

5. Teman – teman SASAJI48, yang selalu rame, asik, gokil kapanpun dan 

dimanapun. Terimakasih buat grup wasap yang nggak pernah sepi itu. 

Terimakasih sudah berbagi ilmu, khususnya buat Fachrur. Semoga yang 

belum lulus bisa gek lulus. Amin! 

6. Teman – teman Solitaire 2010 dan Alcatraz, terimakasih segala bantuan dan 

info – infonya selama ini. 

7. Dan semua pihak – pihak yang sudah membantu kelancaran skripsiku, saya 

persembahkan ini untuk kalian  
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HALAMAN MOTTO 

 

“Kau akan berhasil dalam setiap pelajaran, dan kau harus percaya akan berhasil, 

dan berhasillah kau; anggap semua pelajaran mudah, dan semua akan jadi mudah; 

jangan takut pada pelajaran apa pun, karena ketakutan itu sendiri kebodohan awal 

yang akan membodohkan semua”  

― Pramoedya Ananta Toer 

 

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya  

kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.”  

( QS Al-Ankabut [29]: 6)  
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini 

yang berjudul “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KERJA PRAKTEK PADA 

FTI UII”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam 

Indonesia.  

 

Tugas Akhir ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, dukungan, dan 

persetujuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima 

kasih kepada :  

1. Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya. 

2. Yang penulis hormati bapak Hendrik S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan 

Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam 

Indonesia.  

3. Ibu Nur Wijayaning Rahayu, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing 

Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama 

pelaksanaan Tugas Akhir dan penulisan laporan.  

4. Yang saya sayangi, Bapak Swasta Yudhyanta dan Ibu Dinar Damaryanti, 

yang senantiasa mendukung dan mendoakan lancarnya proses hingga 

menyelesaikan belajar di UII, serta curahan kasih sayangnya.  

5. Adik – adikku, Tita dan Tia, terimakasih doa dan dukungannya 

6. Rere, terimakasih sudah menemaniku baik di saat susah ataupun senang, 

selalu menemani ketika bimbingan. 

7. Teman-teman kelas A - Alcatraz, SASAJI48, Solitaire 2010, terima kasih 

telah mewarnai perjalananku selama kuliah di UII. 

8. Pihak – pihak FTI UII yang telah membantu memberikan data – data untuk 

digunakan dalam tugas akhir ini. 
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Saya menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna karena keterbatasan 

kemampuan dan pengalaman, oleh karena itu kritik dan saran saya harapkan 

sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran agar dapat lebih baik dikemudian hari. 

semoga laporan ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi wacana semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Yogyakarta, 19 Februari 2016 

 

 

 

R. Moh. Pandam Laksita 

 

  


