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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini 

Nama : Fakhrizal Azzuhri 

NIM : 10 523 173 

 

Tugas Akhir dengan judul : 

 

SISTEM INFORMASI PEMETAAN PARTISIPATIF UNTUK 

PENILAIAN KUALITAS TAMAN REKREASI 

DI WILAYAH YOGYAKARTA 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini tidak 

terdapat keseluruhan tulisan atau karya yang diambil dengan menyalin, meniru 

dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol atau algoritma atau program yang 

menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran orang lain, yang diakui 

seolah-olah sebagai tulisan atau karya sendiri. 

 Apabila dikemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini 

adalah bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya 

sendiri ini siap ditarik kembali dan siap menanggung resiko dan konsekuensi 

apapun. 

 Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Yogyakarta,   Januari 2016 

Yang Membuat Pernyataan 

 

 

(Fakhrizal Azzuhri) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk : 

Kedua orangtua ku Papa Ir.H.Damyuti dan mama Hj.Fauriah S.E 

yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan doa serta 

segala upaya 

 

 

 

Kakak ku tercinta Fairuz Zaharani S.T 

Nyai ku yang tercinta yang senantiasa selalu mendoakan cucunya 

Almamater ku, Universitas Islam Indonesia 

Teman – teman angkatan 2010 jurusan teknik informatika UII. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“…Berdoa’lah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari meyambah-Ku akan 

masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina…” 

(QS. Al-Mu‟min: 60) 

 

 

“…IF YOU DON’T FIGHT FOR WHAT YOU WANT, DON’T CRY FOR 

WHAT YOU LOST...” 

  

 

“…Seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan; seorang 

optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan...” 

- Winston Chruchil  

 

“…Hal paling menyenangkan di dunia adalah ketika kita melakukan 

sesuatu, dimana orang lain mengatakan bahwa kamu tidak bisa…” 

Walter Bagehot 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’aliakum Wr. Wb. 

Alhamdulillaahirabbil‟aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis. 

Shalawat beriring salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, serta umatnya hingga akhir 

zaman, amin. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem 

Informasi Pemetaan Partisipatif Untuk Penilaian kualitas Taman Rekreasi  Di 

Wilayah Yogyakarta”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah 

satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dijurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Indonesia . 

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan tugas akhir ini 

banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan 

dari dosen pembimbing dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala – kendala 

tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkan lah 

penulis mengucapakan rasa terimakasihnya kepada: 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang 

sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini 

menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Amin. 

Nabi Muhammad SAW, shalawat serta salam semoga tetap terlantun. 

Bapak Hendrik S.T M.Eng selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

Ibu Lizda Iswari, ST., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan saran, kritik, bantuan, dan arahan selama saya menyusun dan 

menyelesaikan skripsi ini. Serta terimakasih atas waktu dan pikiran yang telah 

diberikan untuk membimbing saya. 

Seluruh Dosen Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis. 
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Teruntuk mama ku tercinta Hj.Fauriah, S.E dan papa ku Ir.H.Damyuti, 

selaku Orang Tua yang saya cintai yang tiada hentinya memberikan saya 

pendidikan, pembinaan, kepedulian, nasihat, semangat dan doa dengan penuh 

kasih sayang selama saya menempuh pendidikan formal dan motivasi hidup 

dalam menggapai cita-cita. 

Fairuz Zaharani, ST., selaku saudara kandung saya yang tiada hentinya 

memberikan saya semangat dalam mengerjakan laporan tugas akhir dan 

memberikan motivasi dalam menjalani tantangan hidup. 

Khamidudin Azzakiy dan Supriyanto selaku teman yang banyak 

meluangkan waktunya untuk tidak lelah memotivasi saya dan memberikan saya 

saran, pelajaran serta seluruh keluarga kelas C, terimakasih atas semua pelajaran 

hidup yang kalian bagikan untuk saya. 

M.Syukronsyah, Aji Supriyanto, Ivan Andrian, Sandy Resta, Zainal Abidin, 

M.Ahda Saputra, Nawang Ardianto, Erik Bojes, Pandudito, Endhika Yasa, Marda 

Nova seluruh keluarga besar KPMB, terimakasih atas semangat dan tawa yang 

telah kalian berikan selama ini. 

Seluruh keluarga besar HEIJA JAMBI, Ikrar Nugraha, Andre Rabiula, 

Prasetyo Sieskayadi, Hardiansyah, Agung Parenrengi, Aiza Yuda Pratama, Kevin 

Haryo, Wahyu Pradito, Devli Setiawan, Esti Imania, Ema krisnawati, Ellena desy 

terimakasih untuk segala dukungan dari kalian canda dan tawa serta semangat 

untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

Sahabat-sahabat yang selalu menemaniku menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini. Terimakasih atas waktu yang kalian luangkan. 

Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

mereka atas semua keikhlasan dalam membantu penyusunan skripsi ini. Akhir 

kata saya menyadari bahwa skripsi saya ini masih banyak kekurangan dan jauh 

dari kata sempurna, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan skrispsi.  
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Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manafaat 

bagi semua pihak kedepannya. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

Yogyakarta,    Agustus 2016 

Penulis  

 

 

( Fakhrizal Azzuhri ) 


