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PERSEMBAHAN

Pujisyukur karnisembahkan kahadirat Allah SWTyang talah

"Malimpahkan"

Nikmatsarta Hidayah sertamemberikan kamudahan bagikami

SahinggakamidapatmenyelesaikanJugasAkhirini

Shalawatsarta Salam terlimpahpadajunjungan kamiRasulullah SAW

Yang talah memberikanjalanpencerahan bagiumatmanusia

Satu demisatu impian kami manjadikanyataan

Namun kamisadar, inibarulah sebuah

"Permulaan"

Darisebuahperjalanan hidup yangpanjang

Seiring rasa bahagiapenuh syukurpada-Mu ya Allah

Kupersembahkan Jugas Akhir iniuntuk

"Orang tua kami tercinta"

Suami, Kakak, adik, dan kaluarga tarsayang yang selaluberda'a untukkasuksesanku

Yang selalu memberikan darangan semangat dan saran

Untuk langkah-langkahku
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MOTTO

4- AJkh tidak membebani seseorana mekinkan sesuai dengan kesan^upannpa. Q$k mendapat

pahak (dan kebajikan) pana diusahakamipa dan ia mendapat siksa (dari ke/ahatan) pana

dikerjakannpa. (cMereka berdoaj "Qr°a Tyuhan kami, jangankh GLntfkau hukum kami

Jika kami lupa atau kami tersakh. Ofa Trillion kami, jangankh Glnifkau bebankan

kepada kami beban pana berat sebacfaimana GLngkau bebankan kepada oran^-orana

sebekm kami. Qr°a ^uhan kamijangankh QLngkau pikulkan kepada kami apa pana

tak sangfup kami memikulnpa. C&eri ma'afkh kami, ampunikh kami, dan rahmatikh kami

GLngkaukh l^enokna kami, maka tobngkh kami terhadap kaum pana kafir." ((3lQ&.

AJ ^aqarah: 286)

4- Q&esungp/hnpasesudah kesulitan itu adakemudahan. ((5lQ&. AJ<§Jnspirah .• 6)

4- Q&esuncffuhnpa hanpa kepada AJkh aku mencpadukan kesusahan dan kesedihanku

«glQ&. Qf>usuf:86)

X- Q&enantiasa sabar dan ikhlas menghadapi seqak ujian hidup adakh sifat orana pana

beriman den^an sebenarnpa. (S>leh karena itu,Jika engkau ridho dan ikhlas terhadap segak

ketentuan-cHpa, maka tidak akan adaktfi ujian hidup pana terasa berat bagimu. ^an

untuk membekh badai kehidupan kamu hams menjadi orana pana tegar, karena

ketegarankh pang menfadikan batu karana mampu memecahkan ombak pana menerpanpa

(GZid QW



KATA PENGANTAR

^ ^a^. ^

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami sembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan tugas akhir

dengan judul "Kajian Tentang Penerimaan Mahasiswa Terhadap Layanan e-Learning

Klasiber" dapat penulis selessaikan.

Shalawat dan salam kita mohonkan agar senantiasa terlimpah kepada

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan

pengikutnya hingga akhir zaman. Amiiin.

Penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh jenjang kesarjanaan Strata 1 pada Jurusan Teknik Informatika, Fakultas

Teknik Industri Universitas Islam Indonesia disamping kami ingin menimba ilmu

lebih dalam mengenai teknik transportasi umumnya dan teknik lalu-lintas khususnya.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ir. Gumbolo HS, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas

Islam Indonesia.

2. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar

memberikan bimbingan, ilmu, saran serta masukan yang sangat berguna dalam

penyusunan skripsi ini

4. Para Dosen di Fakultas Teknologi Industri khususnya Jurusan Teknik

Informatika, atas seluruh ilmu dan pengetahuan yang mengantarkan penulis

sampai pada akhir penulisan skripsi ini.
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5. Seluruh karyawan dan staf dilingkungan Universitas Islam Indonesia khususnya

Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika, terima kasih atas semua

bantuan yang telah diberikan.

6. Orang tuaku Bapak Surachmad (Aim) dan Ibu Sukaeri, Aris dan Dian serta

keluarga untuk doa dan dorongan yang diberikan kepada ananda.

7. Bapak H.Idris dan Ibu Hj.Relloningsih, Sari Ramadani, Putu, Zulkifli, Panggi,

serta keluarga tercinta atas doa dan kesabarannya serta dorongan yang telah

diberikan kepada ananda.

8. Irham, suami dan partner hidupku, atas waktu dan doanya untuk kesuksesanku.

9. Keluarga Besar Marching Band Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Disadari bahwa didalam penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat

banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi

kesempurnaan skripsi ini maupun penulisan-penulisan lainnya dimasa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dimasa yang akan datang.

Amin

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Penulis,

vn

Yuniar Safitri

01523302


