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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Saya persembahkan tugas akhir ini untuk kedua orang tua saya yang selalu 

memberikan semangat serta doa yang tiada henti-hentinya. Dan juga untuk ketiga 

saudara saya yaitu Abdul Ghofur, Siti Nur Jannah dan Rizki Putriani yang selalu 

mendoakan dan memberikan semangat kepada saya. 

 Untuk sahabat-sahabat seperjuangan yang saya banggakan, sudah 5 tahun 

ini selalu bersama dalam menjalani hari-hari dan masa kuliah : Udin, Denta, Aly, 

Hajra, Nopri, Wahyu, Rudy, Rio, Jonan, Deky, Tafta, Putra, Iskandar, Heru, 

Amik, Ikhsan. Juga kepada teman-teman Blue Kost yang selalu menemani selama 

lebih dari 5 tahun : Nanda, Anggri, Mas Mok, Farhan, Hajra. Semoga dalam 

lindungan dan rahmat Allah SWT dan sukses untuk kita semua di dunia dan 

akhirat. Amin 
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HALAMAN MOTTO 

 

Man Jadda Wa Jadda 

Barang siapa yang bersungguh - sungguh maka akan mendapatkannya. 

 

“ Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya 

menggunakan untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 

(H.R. Muslim) 

 

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu 

berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepadanya sama 

dengan para Nabi”. 

 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
  

KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga tetap 

tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para 

sahabat dan para pengikutnya hingga hari akhir. Sehingga atas ridho-Nya, atas 

izin-NYA tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Tour Guide Museum Sasmitaloka 

Panglima Besar Jendral Sudirman Yogyakarta”  dapat diselesaikan dengan baik. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat terakhir yang harus di tempuh 

untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), pada Jurusan 

Informatika Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa 

bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tugas akhir ini tidak akan 

terwujud. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D. selaku 

Rektor Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Hendrik, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Chandra Kusuma Dewa, S.T., M.Cs. selaku dosen 

pembimbing tugas akhir yang telah banyak memberikan 

bimbingan, waktu dan ilmunya dan sangat membantu dalam 

membimbing dan menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Informatika yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis, semoga bapak dan ibu dosen selalu dalam 
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rahmat dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah 

diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari. 

5. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang 

tua tercinta, Bapak H. Sahuri dan Ibu Jumilah dengan segala 

pengorbanannya yang luar biasa, serta doa-doa yang tidak pernah 

putus untuk penulis serta nasihat dan petunjuk dari mereka yang 

menjadikan motivasi terbesar bagi penulis untuk dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Sahabat-sahabat seperjuangan : Dhenta, Ali, Udin, Nopri, Hajra, 

Deky, Rendi, Tafta, Rio, Heru, Rudi, Putra, Jhonan dan semua 

anak-anak PSC, teman-teman kelas D, dan teman-teman Define, 

terimakasih atas dukungan yang telah diberikan. 

7. Sahabat-sahabat Blue Kos yang senantiasa memberikan masukan 

dan semangat. semoga silaturrahim kita selalu terjaga sampai maut 

menjemput dan semoga semua sukses di dunia dan akhirat. 

 

Tentunya sebagai manusia tidak pernah lepas dari kesalahan, sehingga 

dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak terdapat kesahalan dan 

kekurangan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan 

kekurangan yang ada.  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

             Yogyakarta,  April 2017 

                                   

 

Muhammad Aziz 

 


