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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini, 

 

 Nama : Ajeng Arlinda Alfisari 

 No. Mahasiswa : 09523195 

 

 Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam Laporan Tugas 

Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa 

ada beberapa bagian dari karya ini adalah bukan hasil karya saya sendiri, maka 

saya siap menanggung risiko dan konsekuensi apapun. 

 Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

        

 

Yogyakarta, 1 Agustus 2016 

 

 

 

Ajeng Arlinda Alfisari 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

teruntuk yang maha Kuasa Allah SWT atas segala nikmat-Nya 

 

teruntuk sang pejuang kebenaran Nabi Muhammad SAW atas segala 

perjuangannya 

 

teruntuk yang terkasih Ayah Drs. H Nur Kholik dan ibuk Hj Siti Nur ‘Aini atas 

segalanya, atas kasih sayangnya, atas semangatnya, atas kesabarannya yang tak 

pernah habis 

 

teruntuk yang tersayang, kedua adik  jagoan yang selalu menjaga Dimas Agus 

Salim Al-Fajar dan Galih Ali Fakhruddin Al-Faiz yang selalu memberikan 

semangat, yang selalu menemani dengan kekonyolannya sampai detik ini 

 

teruntuk keluarga besar yang selalu menyemangati sampai saat ini,Uti, Emak, 

Budhe Rokhmah, Pakdhe Ujik, Mbak Ita, Om Han, Mbak Rika, Mbak Elsa, 

Mbak Vira, Dek Rafi, Dek Syifa, Dek Zain dan untuk yang sudah kekal abadi 

disamping Allah Bapak dan Akung,  terimakasih untuk doa yang tiada henti 

 

teruntuk kesayangan, teman baik dari awal sampai sekarang Srikandi’s,  Try 

Susiana Rahayu terimakasih untuk semangat dan dukungannya.  

 

Teruntuk yang terpintar dan pejuang S.Kom  Geng Vitacharm, Alfa Miftahul 

Huda, Annisa Putri Sajjida Intansari, Deviani Titi Nautami, Dita Daniati, dan 

Martin Surya Laksono atas dukungannya. 

 

Teruntuk yang terbaik dan selalu menjaga, para pejuang halaman persembahan, 

para penghuni perpus,manusia yang tingkat kekonyolannya terlalu berlebih, 

Kumpulan Orang laper tapi Sukses, Annas Rahmanto, Bona Utama Dwi 
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Actomy, Deviani Titi Nautami, Dyah Mawaddah, Imam Syaifuddin Rifkan, 

Manggala Danu, Tifani Aisyah Ambada, dan Widi Widayat. 

 

Teruntuk keluarga baru kost Neva, Ekha, Dian, Ulul, Ara, Rias, Yuli, Arum, 

Dea, terimakasih untuk kebisingan dan kekompakannya nya di kos  

 

Teruntuk keluarga besar Informatika UII, INFINITY 2009, Dosen dan Staf 

Jurusan Informatika UII, terima kasih untuk bantuannya selama ini. 

 

Teruntuk Organisasi yang memberi pelajaran tentang perjuangan, tanggung 

jawab, kesabaran,kebersamaan, Keluarga Himpunan Mahasiswa Teknik 

Informatika FTI UII 2010 – 2011 , Keluarga Himpunan Mahasiswa Teknik 

Informatika FTI UII 2011 – 2012 dan Keluarga Lembaga Eksekutif Mahasiswa 

FTI UII 2012 – 2013 

 

Dan teruntuk siapapun yang sudah membantu dalam memberi dukungan dan 

motivasi yang tidak bisa disebutkan. Terimakasih banyak 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Man Jadda Wa Jadda, Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 

berhasil” 

 

“no matter how difficult and hard something is, I will always be positive and smile 

like an idiot” 

 

“learn to be positive, leart to be grateful” 

 

“no matter how far you go, in the end you always going back home, to your 

family” 

 

“if friends leave you, people hate you, under estimate you, there always bunch of 

people who always be there for you. Dad will protect you, mom will hug you, 

siblings will make you laugh, and ALLAH will give you the best in the end of your 

strugle”  

 

“the best is not always something that you want” 

 

“life is just a path full of effort” 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi Rabbil‟alamin, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan judul “SISTEM INFORMASI 

ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN LEM FTI UII”. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Informatika Fakutlas Teknologi Industri, 

Universitas Islam Indonesia. 

Penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, 

saran, serta bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali 

ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan hamba nikmat, kemudahan, 

petunjuk, rahmat, islam, dan iman. 

2. Kedua orang tua tercinta Ayah (Drs. H. Nur Kholik), Ibu (Hj. Siti 

Nur‟Aini), Adek (Dimas Agus Salim Alfajar), dan dedek (Galih Ali 

Fakhruddin Al-faiz) 

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

Indonesia. 

4. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.EngSc. selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Hendrik, ST., M.Eng. selaku ketua Jurusan Informatika, 

Fakultas Teknik Industri.  

6. Ibu Nur Wijayaning Rahayu, S.Kom, MCs. selaku pembimbing yang 

telah meluangkan waktu untuk berdiskusi, selalu mengingatkan serta 

memberikan saran dan motivasi kepada saya terhadap tanggung jawab 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

7. Teman baik yang ada dari awal kuliah sampai saat ini Ayu (ceper), 

Orang Sukses ( kak bona, kak imam, bebe depi, tipanul, teh dyah, widi, 
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om cimeng, annas), vitacharm (nca, dita, martin, dudud), dan kos neva 

(ekha, dian, ulul, ara, rias, yuli, arum, dea) , terimaksih untuk 

waktudan semangatnya.  

8. Teman-teman seperjuangan di organisasi baik HMTF maupun LEM 

FTI UII. A‟ indra, dek tika, dek shinta, ipit, septri, budi, bunda lona. 

9. Teman-teman Informatika UII 2009. 

10. Serta semua pihak yang telah turut membantu hingga selesainya 

penyusunan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua budi 

baik dan keikhlasannya, Amin. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah 

milik kita. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik 

dan saran. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kita semua. 

Yogyakarta,1 Agustus 2016 

Penulis, 

 

 

Ajeng Arlinda Alfisari  


