
 

 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING 

 

SISTEM INFORMASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA 

TAEKWONDO  UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

 

Disusun Oleh :  

 

Nama   : Tubagus Faizal Agusti Esa 

No.Mahasiwa : 09523140 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta, September 2016 

Telah Diterima Dan Disetujui Dengan Baik Oleh: 

 

 

Pembimbing 

 

 

(Lizda Iswari S.T., M.Cs) 
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LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI 

 

SISTEM INFORMASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO  

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

TUGAS AKHIR 

 

Oleh :  

Nama : Tubagus Faizal Agusti Esa  

No. Mahasiswa : 09523140 

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji sebagai Salah Satu Syarat  

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia 

 

Yogyakarta, September 2016 

Tim Penguji 

    

Lizda Iswari,S.T.,M.Sc                             

             Ketua           

 

Hanson Prihantoro Putro, S.T.,M.T 

             Anggota I           

 

Andhika Giri P,S.Kom.,M.Eng              

             Anggota II     

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia 

 

 

Hendrik,S.T.,M.Eng 
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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang Membuat Pernyataan di bawah ini : 

Nama : Tubagus Faizal Agusti Esa  

No. Mahasiswa : 09523140 

  

Tugas Akhir dengan judul : 

SISTEM INFORMASI UNIT KEGIATAN MAHASISWA TAEKWONDO  

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

 

 Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir 

ini tidak terdapat keseluruhan tulisan atau karya saya yang saya ambil dengan 

menyalin, meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol atau algoritma atau 

program yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran orang lain, yang 

saya aku seolah-olah sebagai tulisan atau karya saya sendiri. 

 Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja atau tidak, dengan 

ini saya menyatakan menarik tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil karya saya 

sendiri. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan di atas, gelar 

dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Indonesia batal saya terima. 

 

 

Yogyakarta, 23 September 2016 

Yang Bertangan di bawah ini, 

 

 

 

(Tubagus Faizal Agusti Esa) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Asslamu’alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh. 

 

 

 Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua ku yaitu Ayahanda 

Tubagus Edi Ubaedi, yang telah membesarkan serta memberi pendidikan terbaik 

kepada saya. Ibunda tercinta Siti Aminah yang telah memberikan semangat dan 

mendo’akan aku disepanjang waktu. Semoga Allah SWT melindungi dan 

menyayangi keduanya baik di dunia dan di akhirat. Tak lupa saya persembahkan 

kepada kakak dan adik-adik saya tercinta Ratu Fitri Esa, Tubagus Fahri Dzulisti Esa 

dan Tubagus Faturrahman Syawali Esa yang selalu memberi dorongan dan motivasi 

kepada aku setiap hari. 

 Karya kecil ini kupersembahkan juga untuk teman - teman dalam mengejar 

cita – cita di kota yogyakarta: Wily, Deden, Kun Saidi, Muhammad Luqman Hakim 

dan lain sebagainya yang tidak bisa dituliskan satu per satu. Teman – teman yang 

juga terus memotivasi Irwan, Indri, Luqman, Farbella Firda Mutiara, Desi. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh. 
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MOTTO 

 

Ikhtiar Itu harus tapi jangan jadikan ikhtiar sebagai Tuhan, dahulukan Allah. 

Allah melihat dan mendengar doa mu, 

Allah melihat usaha mu, 

Maka yakin pertolongan allah akan datang. 

“Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya 

jalan keluar.”  

(QS.At-Talaq [65]:2) 

“Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 

jalan kemudahan dalam urusannya” 

(QS. Ath Thalaq [65]:4) 

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(QS. Al-Baqarah [2]:153) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena rahmad dan karunia-

Nyapenulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Sistem Informasi 

Unit Kegiatan Mahasiswa Taekeondo Univerasitas Islam Indonesia”. Sehingga 

laporan tugas akhir Unit Kegiatan Mahasiswa taekwondo Universitas Islam 

Indonesia, dapat terselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa penulis panjatkan 

shalawat serta salam kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang dengan 

syafa’atnya, penulis mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun di akherat. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi 

untuk memperoleh gelar sarajana di jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia. 

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan pengalaman baru bagaimana 

membuat sistem yang baik beserta dokumentasinya,sehingga dapat dikembangkan 

lebih lanjut. Selama membuat sistem ini penulis mengalami beberapa kesulitan yang 

berarti, tetapi penulis mendapat dorongan yang sangat membantu dan mendukung 

penulis baik secara moral maupun materiil. 

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini, penulis juga mendapat bantuan dari beberapa 

pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

 

1. Allah SWT yang telah senantiasa selalu menganugrahkan rahmat serta 

hidayahNya 

2. Ayah, ibu, dan keluarga besar tercinta atas dorongan dan do’anya. 

3. Bapak Dr.Ir.Harsoyo, M.Sc., selaku selaku rektor Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Dr.Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc., selaku dekan Fakultas Teknologi 

Industri. 
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5. Bapak Hendrik, S.T., M.Eng, selaku ketua jurusan Teknik Informatika Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

6. Ibu Lizda Iswari, S.T., M.Cs, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama tugas akhir dan penyusunan 

laporan ini. 

7. Teman-teman Informatika UII dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu.  

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna karena 

keterbatasan kemampuan dan pengalaman. Oleh karena itu penulis mengharapkan 

kritik dan saran untuk membangun dan membantu penyusun dimasa yang akan 

datang. Akhir kata penulis berharap agar laporan ini bisa bermanfaat bagi semua 

pihak. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

     Yogyakarta, 23 September 2016 

 

 

  Penulis  

 


