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HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI 

 

PENGEMBANGAN FRONT-END SISTEM INFORMASI  

UIITAGIHAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN  

PENDEKATAN USER EXPERIENCE (UX) 

 

TUGAS AKHIR 

 

Telah dipertahankan di depan sidang penguji sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Program Studi Informatika 

di Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

Yogyakarta, 13 Desember 2019 

 

 

Tim Penguji 

_______________________ Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T., M.Cs. 

Anggota 1 

_______________________ Ari Sujarwo, S.Kom., M.I.T. 

Anggota 2 

_______________________ Andhik Budi Cahyono, S.T., M.T. 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi Informatika – Program Sarjana 

Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia 

 

 

 

( Dr. Raden Teduh Dirgahayu, S.T., M.Sc. ) 
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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : Anggita Fitriana Kurniasari 

NIM : 13523037 

 

Tugas akhir dengan judul: 

PENGEMBANGAN FRONT-END SISTEM INFORMASI  

UIITAGIHAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN  

PENDEKATAN USER EXPERIENCE (UX) 

 

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya saya 

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, 13 Desember 2019 

  

 

 

       ( Anggita Fitriana Kurniasari ) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, ridho dan 

kesempatan bagi saya untuk menuntut ilmu, memperkaya pengalaman dan pengetahuan yang 

melimpah, sehingga membuat saya tiada henti – hentinya mengucapkan rasa syukur atas 

seluruh kenikmatan yang dapat penulis rasakan karenaNya. Tidak lupa penulis memohon 

maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan saya, baik di sengaja ataupun yang tidak sengaja. 

Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin 

umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Dengan 

mengucap hamdallah, tugas akhir ini saya persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tua saya, Bapak Rooshendarto dan Ibu Dwi Putri Yanti yang 

tiada henti-hentinya selalu memberikan dukungan moral dan selalu 

mendo’akan yang terbaik selama saya mengerjakan tugas akhir ini. 

2. Kedua kakak saya, Aditya Rakhman dan Dimas Fajar yang turut pula selalu 

memberikan dukungan terbaik selama saya mengerjakan tugas akhir ini.  

3. Keluarga besar, serta sahabat-sahabat yang selalu berbagi suka maupun duka 

selama saya mengerjakan tugas akhir ini. 

4. Bapak Ahmad Fathan Hidayatullah S.T., M.Cs. yang telah meluangkan waktu, 

serta tenaga dan selalu sabar dalam membimbing selama saya mengerjakan 

tugas akhir ini. 

5. Bapak Andhika Giri Persada S.Kom., M.Eng. yang juga telah meluangkan 

waktu serta tenaga dan selalu sabar dalam membimbing selama saya 

mengerjakan tugas akhir ini. 

 

 Saya menyadari bahwa ini saja tidak akan cukup untuk membalas segala kebaikan 

mereka semua. Akan tetapi, semoga pencapaian penyelesaian tugas akhir ini dapat 

membanggakan kedua orang tua saya. Amin. 
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HALAMAN MOTO 

 

QS: Al – Baqarah: 286 

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 

 

Innama ‘al ‘Usri Yusroo 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.” 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya kepada kita semua, pula sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada 

junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, sehingga tugas akhir 

yang berjudul “Pengembangan Front-End Sistem Informasi UIITagihan Berbasis Web 

Menggunakan Pendekatan User Experience (UX)” dapat terselesaikan dengan sangat baik 

dan lancar. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menghadapi beberapa kesulitan dan 

hambatan. Terbatasnya kemampuan, wawasan dan pengetahuan menjadi hambatan besar 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Namun, berkat kerja keras dan dukungan dari 

berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan hasil yang baik. Oleh 

karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin berterima kasih yang sebesar – besarnya 

kepada: 

1. Allah SWT, untuk seluruh kesempatan yang diberikan, nikmat, hidayah, karunia dan 

ridho-Nya, sehingga penulis sanggup untuk menyelesaikan penyusunan laporan tugas 

akhir ini. 

2. Kedua orang tua, Bapak Rooshendarto dan Ibu Dwi Putri Yanti, terima kasih karena 

selalu memberikan dukungan penuh dan memberikan do’a. 

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Prof., Dr., Ir. Hari Purnomo, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia.. 

5. Bapak Dr. Raden Teduh Dirgahayu, S.T., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Informatika 

Universitas Islam Indonesia. 

6. Bapak Ahmad Fathan Hidayatullah, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing pertama 

tugas akhir di Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. 

7. Bapak Andhika Giri Persada, S.Kom., M.Eng. selaku dosen pembimbing kedua tugas 

akhir di Jurusan Informatika Universitas Islam Indonesia. 

8. BSI (Badan Sistem Informasi) Universitas Islam Indonesia karena telah memberikan 

kesempatan berharga bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan 

banyak pengalaman. 
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9. Tim Keuangan dan tim DEV BSI UII karena telah banyak sekali membantu penulis 

dalam mengatasi hambatan yang dihadapi pada saat melakukan penelitian. 

10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 selama menempuh program 

sarjana di Jurusan Informatika. 

11. Seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung ataupun tidak langsung, 

semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Amin. 

 

 Yogyakarta, 13 Desember 2019 

 

 

 

  ( Anggita Fitriana Kurniasari ) 
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GLOSARIUM 

 

Front-End Sebuah aplikasi antarmuka yang menangani logika presentasi (UI). 

Front-end adalah aplikasi yang menangani seluruh kebutuhan end-

user. 

 

JSON Singkatan dari Javascript Object Notation. JSON adalah format yang 

kerap digunakan dan dimanfaatkan untuk berbagi data. 

 

Endpoint API URL yang digunakan oleh aplikasi front-end untuk melakukan 

kegiatan request-response ke database dengan akses yang sudah dibuat 

oleh aplikasi back-end 

 

Pop Up Jendela yang muncul pada saat pengguna melakukan sesuatu, ukuran 

jendela pop up biasanya tidak sampai memenuhi keseluruhan layar. 

  


