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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh  

 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan penulis 

bisa menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa tercurahkan selalu pada nabi agung Muhammad SAW dengan 

ketauladanannya yang baik bisa membawa kebaikan bagi semuanya. 

 

 Tugas akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana di jurusan teknik informatika fakultas teknologi industri universitas islam 

indonesia. Menyusun tugas akhir ini banyak memberikan pengalaman pada 

penulis tentang bagaimana membuat suatu aplikasi yang baik dan sistematis 

dengan menyatukan berbagai macam disiplin ilmu yang bisa bermanfaat untuk 

kedepannya. Tentunya aplikasi yang telah dibuat ini belum sepenuhnya baik 

masih ada hal-hal yang bisa untuk diperbaiki dan dikembangkan untuk menjadi 

lebih baik lagi dikemudian hari. Selama pembuatan aplikasi ini tentunya menemui 

berbagai macam kendala dari teknis maupun nonteknis, namun semua itu bisa 

diatasi berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak hingga terselesaikannya 

laporan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya. 

  

 Tidak bisa dipungkiri dalam pembuatan tugas akhir ini penulis 

mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, di kesempatan 

ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

 

1. Allah SWT yang senantiasa dengan nikmat, rahmat, hidayah, dan 

ridhoNya  mencurahkan selalu pada penulis disetiap waktu. 
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2. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Mama Farida dan Abi Taufiq atas segala 

doa dan curahan kasih sayangnya yang tak pernah pudar sampai detik ini. 

3. Adik-adik tercinta Dedek dan Navila yang senantiasa mendukung dan 

mendoakan demi kebaikan penulis.  

4. Bapak Hendrik,ST.,MEng., selaku ketua jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

5. Bapak Chandra Kusuma Dewa selaku dosen pembimbing pelaksana Tugas 

Akhir yang senantiasa dengan sabar dan ikhlas memberikan pengarahan-

pengarahan yang berarti untuk kelancaran penyusunan laporan tugas akhir 

ini. 

6. Dosen-dosen yang telah mencurahkan berbagai ilmu dan pengetahuan 

kepada penulis. 

7. Seluruh karyawan dan staf Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam hal administrasi dari 

awal kuliah hingga penyelesaian tugas akhir. 

8. Bapak Ali Solikhin selaku kepala sekolah MIN Tempel dan Ibu Siti 

Nurjannah selaku guru SKI MIN Tempel yang telah bersedia meluangkan 

waktunya. 

9. Siswa kelas 4 SD MIN Tempel yang sudah turut berpartisipasi 

melancarkan penelitian bagi penulis. 

10. Sahabat-sahabat saya yang luar biasa, Agin, Fery, Adin, Ayu, Ipeh dan Uci 

yang telah menjadi tempat berbagi disaat suka dan duka. 

11. Seluruh keluarga besar peneliti atas segala dukungan, doa, nasihat dan 

perhatiannya, pakde, bude, om, tante, ameh, ami dan sepupu-sepupu 

terimakasih. 

12. Seluruh keluarga besar Tekhnik Informatika UII angkatan 2009 atas 

semua kebersamaannya. 
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13. Semua pihak-pihak yang terlibat meskipun tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan aplikasi dan penulisan 

laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan- keterbatasan yang 

penulis milikilah yang membuat itu semua bisa terjadi. Oleh sebab itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran untuk penulis sehingga bisa memperbaiki apa yang 

semestinya bisa diperbaiki untuk kedepannya. Akhir kata semoga laporan ini bisa 

bermanfaat kedepannya bagi siapapun yang membacanya. 

 

Wassalamu’alaikum warah matullahi wabarakatuh.    

           

      Yogyakarta, 30 Agustus 2016 

                                                                                             Penulis 

 

 

                       (Novel) 

 



HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

 

 

KARENA SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN 

(Qs. Al Insyirah : 5) 

 

ILMU TANPA AGAMA ADALAH SUATU KECACATAN DAN AGAMA TANPA ILMU 

MERUPAKAN KEBUTAAN 

 

MENUNTUT ILMU ADALAH TAQWA 

MENYAMPAIKAN ILMU ADALAH IBADAH 

MENGULANG-ULANG ILMU ADALAH DZIKIR 

MENCARI ILMU ADALAH JIHAD 

(Imam Al-Ghazali) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Puji dan syukur saya persembahkan kepada Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Serta kepada Nabi Muhammad 

SAW sebagai tauladan terbaik dari yang terbaik. 

Tugas akhir ini saya persembahkan juga untuk kedua orang tua saya, 

ayahanda Taufiq dan ibunda Farida yang senantiasa memberikan dukungan, doa 

dan semangatnya. Karena tanpa kedua sosok terhebat dalam hidup saya ini, saya 

tidak akan bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Kepada adik-adik saya Jamal 

dan Navila yang selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik untuk masa 

depan saya. 

Terima kasih juga untuk sahabat, kerabat dan teman seperjuangan yang 

telah membantu dan memberikan dukungan untuk kelancaran dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. 



 



 


