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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang 

Allah SWT berikan kepada penulis, keluarga, saudara-saudara, serta sahabat-

sahabat. 

Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat 

kepada seluruh umat manusia. 

 

Kedua orang tua penulis, Bapak Mugiyono dan Ibu Tentrem. 

Terimakasih atas kasih dan sayangnya mendidik, menjaga, mendoakan, 

menasehati, mendukung, serta mengusahakan segala yang terbaik bagi 

anaknya.Semoga beberapa prestasi kecil saya dapat membahagiakan Bapak dan 

Ibu saat ini.Semoga doa Bapak dan Ibu terus membantu penulis dalam 

mewujudkan keinginan untuk membahagian Bapak dan Ibu selanjutnya. Saya 

selalu berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, rahmat, dan 

karunia-Nya kepada Bapak dan Ibu. 

 

Terima kasih untuk Pak R. Teduh Dirgahayu, ST., M.Sc., Ph.D. selaku dosen 

pembimbing  yang selalu memotivasi dan totalitas menjalankan peran. Terima 

kasih atas ilmu dan saran selama proses pengerjaan skripsi sampai selesai. Penulis 

mohon maaf apabila terdapat kesalahan  yang tidak berkenan dihati. Penulis 

berdoa agar Allah membalas semua kebaikan bapak, dengan pahala yang berlipat 

ganda dan semoga Allah juga memudahkan segala urusan bapak. Aamiiin 
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MOTTO 

 

“ Allah tidak akan membebani seorang manusia melainkan sesuai dengan 

kemampuan manusia itu sendiri ” ( Al Baqarah : 286 ) 

 

“Allah akan meninggikan orang beriman diantaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 

(Q.S. Al Mujaadilah ayat 11) 

 

“Bila kau tak kuat perihnya belajar diwaktu muda, kau akan rasakan 

kebodohanmu diwaktu tua” (Imam Syafi’i) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalaamu’alaikum  Wr.Wb. 

 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir yang berjudul “Aplikasi E-Reporting Rumah Sehat Berbasis Android ”. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 di Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Tugas akhir 

ini dapat terselesaikan atas bantuan, dukungan, dan bimbingan yang diberikan dari 

berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

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

Islam Indonesia. 

2. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc , selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri. 

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

4. Bapak R. Teduh Dirgahayu, ST., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing tugas 

akhir yang telah membagi ilmu dan dengan sabar memberikan waktunya 

membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir. 

5. Bapak dan ibu dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah membagi ilmunya 

kepada penulis. 

6. Bapak Mugiyono dan Ibu Tentrem yang telah memberikan dukungan serta 

dorongan moril maupun materil dalam pembuatan tugas akhir ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas 

bantuan dan do’anya. 
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Tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar dapat lebih 

baik lagi. Semoga laporan ini dapat diterima dan bermanfaat bagi para 

pembacanya.Aamiin. 

 

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Yogyakarta, 20 April 2017 

 

Helmanita Tantria 

  


