
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

MEMBANGUN SISTEM INFORMASI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN (1MB) BERBASIS

COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION (CTl) DI UNIT

PELAYANAN TERPADU (UPT) PEMERINTAH KOTA

SEMARANG

OLF.H :

Nama :Gumilang Febriyansyah Wisudananto
No. Mhs : 00 523 021

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik informatika

Fakultas Tuknelogi Industri Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, 28 Oktober 2004

Tim Penguji

Fathul Wahid, ST, Msc

Wawan lndarto, ST

Sri Kusumadewi, Ssi, MX

Mengetahui,
^^©ekenFakultas Teknologi Industri

/^^i^^^:sitas Istefii Indonesia

trisno, Msc



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ini adatah sehuah %arya sederhana

Yang Cahirdari satu ideyang sederhana

fNamun, telah metewati suatu perjaCanan yang panjang

Tanpa mengurangipola pifiiryang tidakjsederhana

<Bu%an%ah dariyang sederhana itusangat berharga apa6iCa ma^na

sehuah %esederhanaan di%em6ang%an menjadipola pif&ryang tidaf^

sederhana

Semoga dariyang sederhana inidapat menggugah para pemi^jr

Vntuf^dapat menghadir^an %aryayang Cehih 6er6o6ot

KaryakKliriakiprsaabahkaik«ida:

> (Papa dan Mama
atassemangat$doa restu, nasehat dan (nmfnngannya

> JUG%fyi~ adi&u "Q(amaf <Putri, Nindya*
atas semangatnya setama ini, than\a%u sayang %aGan semua

> Pendamping hidupfa l&lafi'&tbra tersayang"
Semoga menjadi fytuarga sal&nah, mawwaddah warohmah

"> t%fi%a%JNbva dan ad$f{oyof£ terima %asih atas support
dan doanya setama ini

> Teman-teman %pst <BINJL<DJl speciafy "SaptoJlm6ar,
Mas Sigit" Thawi hantuannya seCama ini

V Mmamater^u,1)11 ,tercinta, terimafiasih atas ifmuyang
%au 6eri^an

IV



motto

"flQah a^an meninggi^an orangyang beriman diantara %amu dan orangyang di6eri iCmu

pengetahuan beberapa derajat..." (Q.$. 'Mujaddah: 11)

"Siapayang menjaCani sebuahjaCan dalam rang^a menuntut itmu, AQah SWTmenjaCan%an

diadisaiah satujaCan untukjnenuju surga. Sesungguhnya para 9dafai%at meCeta^an sayap

mere^a untu^jpara penuntut dmu ({arena mere^a su%a terhadap apa yang diCa^u^an penuntut

dmu.(KadistcHabi)

Setiap deti^yang ddaCui a^an menjadi sejarah, sejarahyang taf$an pernaft bisa diubah dan

dtperbai%L %arenanyajadi^an£ahsetiapdetif(itumenjadideti^deti^yang berhargayang

penult dengan fgmenangan, %e6anggaan tanpa tersirat penyesaCan. <BuatCah sejarah tanpa

penyesaCan, tanpa fy^ecewaan dan tanpa keCuft fesah

(BeCajarCah untukjnencintai ftepahitan,

({arena taf^seorangpunyang a%an Caput danrasa itu

(BeCajarCah untu^jmefepas^an ^esenangan %arena semuanya hanya sementara

Kjitahu riz^i^u taf^mung/gn diamfhCorang, ^arenanya ftatifyi tenang

Kjitahu amaCibadah^u taf^mung%in di^erja^an orang Cain,

%arenanya %usi6af$an dirify. untuf^beramaC

%utahu {ematian menantifiu

%arenanya ^upersiap^an dirikji untu^bertemu dengan %abbf(u



KAXA PENGANTAR

p jJs^Llfc^llaJllfi* all

Alhamdulillahirobbiralamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Atas kehendak-Nya pula

penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul : "Memaksimalkan Sistem

Informasi Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Berbasis Hotline Telepon Di Unit

Pelayanan Terpadu (UPT) Pemerintah Daerah Kota Semarang" Tugas Akhir ini

dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat

strata satu(S-l) Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia.

Pcnulisan dan penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari saran, bimbingan,

dan dukungan serta bantuan dan berbagai pihak, Untuk itu perkenankanlah

penulis mengucapkan terima kasih kcpada ;

1. Bapak Dr. Ir. Luthfi Hasan, MSc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

Yogyakarla.

2. Bapak Ir. H. Bachrun Sutnsno, MSc selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Ibu Sri Kusumadewi Ssi, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika,

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Fathul Wahid, ST. MSc selaku dosen pembimbing payung dan Bapak

Wawan Indarto, ST selaku dosen pembimbing pelaksana yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini

5. Bapak dan Ibu dosen Teknik Informatika , Fakultas Teknologi Industri,

Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.

6. Bapak, ibu, adik atas doa restu, bimbingan dan dukungan yang diberikan.
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7. Semua teman-teman kost "PINADA" Tetap kompak aja ya baik dalam suka

dan duka, semua kesulitan akan dapat kita Iewati dengan mudah jika kita
hadapi bersama-sama.

8. Seluruh anak informatika angkatan 2000 (Tetaplah menjadi keluarga besar
Universitas Islam Indonesia)

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah
banyak membantu penulis selama penyelesaian tugas akhir ini.

Akhir kata, kntik dan saran diharapkan dari semua pihak untuk perbaikan
dimasa datang, semoga tugas akhir ini bermanfaat.

Yogyakarta, Oktober 2004
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