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PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, menyalakan bahwa 'Iugas Akhir dengan judul:

SISTEM INFORMASI PEMILIHAN MODEL RIJMAH BERBASIS

WEB

yang diajukan untuk diuji pada tanggal 27 Mei 2005 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau karya yang saya ambil dengan menyalin,
meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol atau algoritma atau program yang
menunjukkan gagasan atau pendapat alau pcmikiran orang lain, yang saya aku seolah-
olah sebagai tulisan alau karya saya sendiri. Saya juga menyalakan bahwa dalam Tugas
Akhir ini tidak terdapat bagian keseluruhan alau sebagian tulisan alau karya yang saya
salin, tiru, atau ambil dari tulisan atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan
pada penulis atau pencipta aslinya.

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 ini.
Bila di kcmudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan di atas, gelar dan ijazah
yang telah dibcrikan oleh Universitas Islam Indonesia batal saya terima.

Yogyakarta, 27 Mei 2005

Yang Membual Pernyataaan,

Pembimbing Tugas Akhir
MerangkanAn£gota I^evvan Penguji

udi Prayudi, S.Si., M.Kom.

Dwi Indrawan Apriyadi
(NIM. 99523139)

Saksi-saksi

Anggota Dewan Penguji

M. Andri Stfiawan, ST.

M. Erwin Ashari H., ST., MT.
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Kuucapkan Rasa Terima Kasihku Kepada

Semua rekan - rekan seperjuangan "Informatika '99 - UII",

Tanjung, Aji, Ibhro, Chempong, Hambali, Helmi, Fatur, Ade,

Ismet, Shincan, dan Semua Anggota Genk Barrack.

Makasih atas dukungannya dan bantuannya

Serta Oki'98, Deden'98,

dan teman-teman-Koe lainnya yang gak sempat ku sebutin

namanya

"Ma'afinDaku Ya Friend ".

Kadang dengan bercanda akan mcwujudkan kenyataan yang tidak

dapat dibayangkan, mungkin inilah kenangan manis yang selalu

dikenang dengan suka ria, tapi tidak semua kenangan pahit dapat

dilupakan dengan begitu saja. Kesedihan akan larut dengan rasa

kegembiraan dan keceriaan dengan kebersamaan yang tak pernah putus.

Dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu. Terimakasih atas Persahabatan, Kekompakan, Kebersamaan,

yang erat selama ini yang merupakan kenangan indah. Semoga dapat

menjadi pengalaman yang mengesankan dan membanggakan... Amien.
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MOTTO

" Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali

kaum itu yang berusaha untuk merubahnya "

" Ridho Ibu merupakan rezeki yang tidak ada nilainya "

" Sesungguhnya Allah S.W.T akan membantu orang-

orang yang berusaha, sekalipun ia tidak memiliki

kekuatan dan kemampuan, melainkan kemauan yang

kuat serta niat yang tulus dan ikhlas "

" Masa Depan Dimulai Dari Saat Ini, Maka Berniatlah

Untuk Maju Mulai Saat Ini"

" APA YANG MENIMPAMU BERUPA KEBAIKAN, ITULAH YANG DATANG DARI

ALLAH SWT DAN APA YANG MENIMPAMU BERUPA KEJAHATAN (KEBURUKAN)

ITU DATANG DARI DIRIMU SENDIRI ". (Q.S. AN-NISA 4 : 79).
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KATA PENGANTAR

4T cafe, H^

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan

semoga sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi

Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (amin).

Sehingga penulisan laporan tugas akhir yang berjudul : Sistem Informasi

Pemilihan Model Kumah Berbasis Web dapat penulis selesaikan dengan baik.

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika pada Universitas Islam Indonesia

dan alas apa yang telah diajarkan selama perkuliahan baik teori maupun praktek,

disamping laporan itu sendiri yang merupakan rangkaian kcgiatan yang harus

dilakukan setelah tugas akhir ini selesai.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan

yang sctinggi-tingginya kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda tercinta yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai

orang tua selama ini, baik dalam hal kasih sayang dan pengorbanan.

2. Bapak Ir. H. Bachrun Sutrisno, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Sri Kusumadewi, S.Si., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika.

4. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom. , selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir

yang telah membantu dalam memberikan saran dan kritik serta ilmu

pengctahuan yang kepada saya.

5. Bapak Andri Setiawan, ST., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan

banyak kritik membangun kepada penulis sewaktu ujian akhir.

6. Bapak Erwin Ashari H, ST., MT., selaku senior sekaligus Dosen Penguji yang

telah banyak memberikan masukan yang bermanfaat sewaktu ujian akhir.
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7. Kakakku Adi atas dukungannya dan omelannya selama ini.

8. Bang Tanjung, CST yang telah memberikan bimbingan dan mcmbagi ilmunya

kepada saya. Thanks berat ya friend.

9. Aji, Ibhro, Chempong, Hambali and geng barrack semuanya. Thanks atas

dukungannya.

10. Oki'98 karena mau meluangkan waktu kerjanya untuk saling berbagi ilmu,

ll.Deden'98 karcna mau mencmani ngobrol disaat suntuk n atas pinjaman

printcrnya.

12. Semua tcman-temanku T. Inf'99 Community yang mengerti arti persahabatan,

persaudaraan, dan kekompakan.

13. My Little Sweety "Echy'\ thanks buat dukungan dan bawelannya tiap hari.

Pokoknya u r the best.

14. Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah mereka berikan dengan keikhlasan, mendapat

pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan laporan

tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan

pengalaman. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun

untuk memperbaiki tuigas akhir ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Juni 2005
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