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Halaman Pcrsembahan

Atas terselesaikannya pembuatan skripsi ini, penuiis ingin mengucapkan

terima kasih setulus dan sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah

memberikan bantuannya, disadari maupun tidak dalam bentuk dukungan materi

maupun moral kepada penuiis. Mereka yang sangat berjasa tersebut adalah :

• Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya. Telah Kau berikan kesehatan,

kemampuan, kemudahan, serta Kau bukakan jalan pikiran sehingga skripsi ini

dapat selesai tepat pada waktunya. Terima kasih atas semua proses hidup yang

telah engkau berikan selama ini, walaupun itu berat tapi semua itu telah

membuat aku lebih kuat, sabar, dan selalu mengingat-Mu. Semoga aku

termasuk dalam golongan orang-orang yang berada di sisi-Mu kelak... AMIN.

• Rasullulah Muhammad SAW Nabi besarku yang telah menunjukan jalan

menuju surga, semoga kiia uapai bertemu di surga Allah..AMES1.

• Bapak tercinta. Yudotno, sosok seorang ayah yang penyabar dan pekerja

keras, yang selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan dalam

keluarga, kasih sayang nya pada keluarganya, dan bagaimana ia mendidik

anak-anaknya. Terima kasih atas segala kasih sayang, pelajaran, dan segala

macam yang tidak mungkin untuk dapat kubalas.

• Ibu tercinta. Sri Suryaningsih, wanita paling tegar dan tangguh yang pernah

aku temui seumur hidupku, mampu bertahan baik dikeadaan sangat sulit

sekalipun, selalu merawat dan mendidik anak-anaknya tanpa kenal lelah,
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terima kasih atas segala cinta, kasih sayang dan perhatian yang telah engkau

berikan.

Adek ku, Dhian Septyaningrum, dan Novrianto Nugrah Prabowo, sosok

adek yang selalu menyayangi keluarga, dan selalu membantu ku dalam setiap

masalah baik itu masalah keuangan hehehe.., thankz for make this family

great, dude!

Om-om ku, tante-tante ku, pakde-pakde ku, bude-bude ku, sepupu-

sepupu ku, terima kasih karena selalu memberikan support dan doa kepada ku

Sari Wulandari, makasih dah jadi orang yg sabar dan terus nyemangati aku

supaya aku cepet selese ya. Jangan menyerah menghadapi kangmas mu ini ©

Bapak Fathul Wahid selaku dosen pembimbing dan dekan FTI UII, yang

telah membimbing, membantu dan memberikan arahan kepada penuiis.

Terima kasih untuk kesabarannya menghadapi saya ya pak, HIDUP FTI UII!

Bapak Yudi Prayudi selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika UII, serta

segenap jajaran dosen pengajar yang telah menambahkan banyak sekali

pengetahuan baru pada penuiis. HIDUP INFORMATIKA UII! ©

Untuk saudara dan sahabat-sahabatku :

BINER'01 we're the greatest people, Ojie, Bombom, Ucup, Sigit, dan seluruh

Kawan BINER yang tak dapat kusebutkan satu persatu disini, terima kasih

atas segala kenangan-kenangan yang selama ini telah terukir didalam jiwaku,

suka dan duka telah kita lewati bersama, susah dan senang kita rasakan

bersama. Persaudaraan kita takkan luntur walau waktu menggerogoti

 



kehidupan kita. Kalian adalah keluarga yang selalu berada disaat aku melewati

hidup ini dengan berat, pertalian persaudaraan kita telah terikat dengan darah

saudara-saudaraku! Selalu untuk selamanya,."5Vrtw untuk semua, Semua

untuk satu"

Anak2 Kos Nganggrung, Bang Gaus (semangat S2 nya bang !!!), Mas Eko

(mas, server nya mati ya? :p), Ojie & Bang Idris (tetep semangat dab !!!),

Bang Boy (Dangdut Forever lah yau ..), Bang Ucok (Fire In The Hole !!!).

Terima kasih telah memberikan keceriaan selama ini.

Jawa dan keluarga, terima kasih telah banyak memberi masukan dan support

semangat nya (selain support kopi gratis pastinya ©)

Tante Prima Aisyah dan keluarga, terima kasih atas nasehat dan petuah2nya

selama ini dan terima kasih juga telah selalu memberikan MAKAN SIANG

GRATISSSS (He3x)

Om Yusuf dan Eyang Gusmin, terima kasih atas nasehat dan petuah2nya

selama ini. Doakan semoga aku bisa jadi apa yang kalian bilang.

Dan yang terakhir, terima kasih khusus untuk Komputerku yang telah

membuat bangkrut diriku, Handphone cantikku dan Vespa Merah ku

(you*re the best!!), yang telah menjadi saksi hidupku sebagai seorang anak

bangsa...

Fuku Meikidha / Fuku - 01523282
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MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(ALAM NASYRAH:6)

Allah akan meninggikan orang-orang yang heriman

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan

beberapa derajat...

(AL MUJAADILAH:! 1)

Katakanlah,

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang

yang tidak mengetahui?"

Sesungguhnya Orang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

(AZ-ZUMAR;9)
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KATA PENGANTAR

cgs—mh %

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillaahirabbiraalamien, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas

Hmpahan hidayah, taufiq, serta inayah-Nya, sehingga tugas akhir dengan judul

"SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGIRIMAN PAKET BARANG

BERBASIS WEB DAN SMS" ini dapat penyusun selesaikan dengan baik tanpa

halangan yang berarti.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad

SAW, para kerabat, sahabat, serta pengikut setianya hingga hari kiamat nanti,

Amien.

Sehubungan dengan terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini,

penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah

memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak. Dengan penuh rasa

syukur penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M,Ec, selaku Rektor Universitas

Islam Indonesia.

2. Bapak Fathul Wahid ST, Msc, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah

memberikan bimbingan, petunjuk dan saran dalam penyusunan tugas akhir

ini..
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3. Bapak Yudi Prayudhi, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika.

4. Bapak dan Ibu atas bimbingan doa dan kasih sayang yang tidak pernah

habis untuk diberikan, dan selalu memberikan dorongan untuk terus maju

dalam penyelesaian tugas akhir ini.

5. Adik ku, Dhian Septyaningrum dan Novrianto Nugrah Prabowo yang

memberiku kasih sayang dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir

ini.

6. Semua teman-teman seperjuanganku di Teknik Informatika Universitas

Islam Indonesia khususnya angkatan 2001.

7. Segenap staff pengajar jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penyusun selama menjalani pendidikan

sehingga dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.

8. Segenap karyawan dan karyawati perpustakaan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penuiis dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat penyusun disebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan tugas

akhir ini dan untuk itu kritik, saran senantiasa penyusun harapkan.

Harapan penyusun semoga karya yang sederhana ini dapat menjadi

sumbangan yang berarti bagi kampus tercinta Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.
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Wassalaamualaikum Wr. Wb.

Jogjakarta, Februari 2010

Penyusun

 


