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 HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi Robbil „Alamin puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah 

SWT berikan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kasih dan sayangnya dalam 

mendidik, menjaga, mendoakan, menasihati, mendukung, serta mengusahakan segala 

yang terbaik bagi anaknya. Semoga doa Bapak dan Ibu terus membantu penulis dalam 

mewujudkan keinginan untuk membahagiakan Bapak dan Ibu selanjutnya. Terima kasih 

untuk Mas Tafid, Mbak Karimah, Mbak Arina, Mbak Iroh, Mas Miftah, Mas Ohib, Mbak 

Ima, Mas Ahkam, Mbak Shilla, Mbak Yaya, Mas Syaikhuddin, Mas Najih, Mbak Afroh, 

Mas Rozin, dan Musaddad untuk doa dan dukungannya selama ini. 

 

Terima kasih untuk Pak Beni Suranto S.T.,M.SoftEng. selaku dosen pembimbing  yang 

selalu memotivasi dan totalitas menjalankan peran. Terima kasih atas ilmu dan motivasi. 

Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan  yang tidak berkenan di hati. Penulis 

berdoa agar Allah membalas semua kebaikan bapak, dengan pahala dan semoga Allah 

juga memudahkan segala urusan bapak. Amin 

 

Terima kasih kepada teman-teman Informatika UII angkatan 2012 tercinta. 

Terima kasih kepada Bella yang telah membantu dan mendoakan penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 

Terima kasih atas kebersamaan dan perjuangan dari masa-masa menjadi mahasiswa baru, 

perjuangan menggapai nilai kuliah yang memuaskan, keluangan waktu untuk sekedar 

bertukar canda, sampai kapanpun tidak mungkin penulis lupakan. Semoga ini terus 

berlanjut hingga ke surga-Nya nanti. Amin.  
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 HALAMAN MOTO 

 

“Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah 94:6) 

 

“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari 

orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah” 

(Abu Bakar Sibli) 

 

“Man Jadda Wajada” 

(Pepatah Arab) 

 

“Urip iku Urup” 

(Pepatah Jawa) 

 

“Esensi dari mencari ilmu adalah menyatukan hati dan pikiran.” 

(Abuya) 
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 KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi Robbil „Alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul Aplikasi Startup Community di 

UII . 

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang sarjana di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas 

Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Laporan tugas akhir ini dapat 

terselesaikan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan dari berbagai pihak, 

maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, dan kakak-kakak dan adik serta segenap 

keluarga yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan memberikan bantuan baik 

secara moral maupun materi dalam pembuatan tugas akhir ini. 

2. Bapak Hendrik, S.T, M.Eng., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Dr. Raden Teduh Dirgahayu, S.T., M.Sc., selaku Ketua Prodi Sarjana Teknik 

Informatika-Program Sarjana Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam 

Indonesia. 

4. Bapak Beni Suranto, ST., M.Soft.Eng. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 

telah membagi ilmu dan dengan sabar memberikan waktunya membimbing penulis 

untuk menyelesaikan tugas akhir. 

5. Teman-teman Gravity, Informatika UII 2012, yang telah memberikan semangat dan 

mendoakan penulis. 

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 

bantuan dan do‟anya. 

Tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan dikarenakan 

terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan agar dapat lebih baik lagi. Semoga laporan ini dapat 

diterima dan bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin. 

Wassalaamu‟alaikum Wr. Wb. 



viii 

 

  

 

 

Yogyakarta, 22 Agustus 2019 

 

 

 

  ( Atas Muntadzimahtuddiana ) 

  


