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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama      : Intan Oktafiani 

No. Mahasiswa  : 12523309 

 

Tugas Akhir dengan judul : 

 

SISTEM MONITORING UKM TENANT INKUBATOR  

BISNIS MAHASISWA (IBISMA) UII 

 

 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah karya 

saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun pada perguruan 

tinggi manapun.  

 Apabila dikemudian hari terbukti ada beberapa bagian dari karya ini 

adalah bukan hasil karya saya 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, 7 Maret 2016 

 

 

 

Intan Oktafiani 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

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

Allah SWT berikan kepada penulis, keluarga, saudara-saudara, serta sahabat-

sahabat. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi 

syafaat kepada seluruh umat manusia. 

 

Kedua orang tua penulis, Bapak Muhamad Syayuti dan Ibu Haironi. 

Terimakasih atas kasih dan sayangnya mendidik, menjaga, mendoakan, 

menasehati, mendukung, serta mengusahakan segala yang terbaik bagi anaknya. 

Semoga beberapa prestasi kecil penulis dapat membahagiakan Bapak dan Ibu saat 

ini. Semoga doa Bapak dan Ibu terus membantu penulis dalam mewujudkan 

keinginan untuk membahagian Bapak dan Ibu selanjutnya. Penulis selalu berdoa 

semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya 

kepada Bapak dan Ibu.  

 

Kepada kedua adik penulis, terima kasih sudah mendoakan kakak untuk tetap kuat 

berjuang diperantauan untuk menggapai cita-cita membahagiakan orang tua, 

membahagiakan semuanya InsyaAllah di Dunia dan di Akhirat. Semoga semua 

tahapan usaha kakak ini bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik agar 

menjadi lebih dari apa yang kakak gapai. 

 

Kepada Tias Ihsannur Sukron terima kasih selalu memotivasi dan menghargai 

semua hasil yang penulis gapai, rela menjadi pelampiasan rasa sedih, resah, 

gelisah dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini. Selalu bersedia 

menjaga, membantu dan memberikan saran kepada penulis. Semoga semuanya 

berakhir indah, semoga Allah SWT meridhoi. Aamiin Yarabbalalamin. 

 

Terima kasih untuk Pak Beni Suranto ST.,M.SoftEng. selaku dosen pembimbing  

yang selalu memotivasi dan totalitas menjalankan peran. Terima kasih atas ilmu 
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dan saran sejak pencarian judul hingga proses pengerjaan skripsi selesai. Penulis 

mohon maaf apabila terdapat kesalahan  yang tidak berkenan dihati. Penulis 

berdoa agar Allah membalas semua kebaikan bapak, dengan pahala yang berlipat 

ganda dan semoga Allah juga memudahkan segala urusan bapak.  

 

Terima kasih kepada semua perangkat di jurusan teknik informatika UII, sudah 

memberikan kesempatan penulis untuk mengambil peran dalam berbagai 

kesempatan. Dengan ini penulispun ingin membuktikan walaupun banyak ikut 

serta dalam kesibukan kepanitian dan organisasi, penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan dengan baik. 

 

Terimakasih kepada teman-teman Informatika UII angkatan 2012 tercinta, 

khususnya Candra Dewi dan Andiningtyas. Terimakasih atas kebersamaan dan 

perjuangan dari awal masa-masa menjadi mahasiswa baru, kebersediaan 

mendengarkan keluh kesah penulis yang terkadang tidak penting, perjuangan 

menggapai nilai kuliah yang memuaskan, keluangan waktu untuk sekedar 

bertukar kekonyolan, sampai kapanpun tidak mungkin penulis lupakan. Semoga 

ini terus berlanjut hingga ke Surga-Nya nanti. Aamiin Ya Rabbalalamin. 
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MOTTO 

 

“ Allah tidak akan membebani seorang manusia melainkan sesuai dengan 

kemampuan manusia itu sendiri ”  

(Al Baqarah : 286) 

 

“...Allah akan meninggikan orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

(Q.S. Al Mujaadilah ayat 11) 

 

“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 

(Khalifah „Umar) 

 

“Hiduplah seperti pohon apel yang lebat buahnya, yang hidup di tepi jalan, meski 

dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah apel yang segar” 

(Abu Bakar Sibli) 

 

 



ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu‟alaikum  Wr. Wb. 

Alhamdulillahi Robbil „Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Sistem Monitoring UKM tenant 

Inkubator Bisnis Mahasiswa (IBISMA) UII ”. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

dalamrangka menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 di Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Tugas 

akhir ini dapat terselesaikan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang 

diberikan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng, Sc., selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

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

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. 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. 

4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah membagi 

ilmunya kepada penulis. 

5. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhamad Syayuti dan Ibu Haironi yang telah 

memberikan dukungan serta dorongan moril maupun materil dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

6. Adik Rosa Afirilia dan Zahra Maharani, yang telah mendoakan dan 

mengingatkan untuk kelancaran tugas akhir kakaknya. 

7. Tias Ihsannur Sukron, yang sudah menemani, memberi masukan, bantuan, 

semangat dan dorongan untuk segera menyelesaikan kewajiban penulis. 
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8. Teman-teman Gravity, Informatika UII 2012, yang telah memberikan 

semangat dan mendoakan penulis. 

9. Pengelola IBISMA UII dan para UKM tenant yang sudah membantu penulis 

dalam waktunya untuk memberikan informasi-informasi pendukung. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 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. 

 

 

Yogyakarta,     Maret 2016 

 

 

 

Intan Oktafiani 


