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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Mumpuni Bagus Prasetya
NIM

: 07523390

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam laporan Tugas Akhir ini
adalah hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ada beberapa
bagian dari karya ini yang bukan hasil karya sendiri, maka saya siap
menanggung resiko dan konsekuensinya.
Demikian

pernyataan

ini

dibuat,

supaya

dapat

dipergunakan

dengan

sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Maret 2015

________________________
(Mumpuni Bagus Prasetya)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Tugas Akhir
Dengan setulus hatiku untuk

Untuk Bapak dan Ibu tercinta
Untuk saudariku Satiti Veny Inggriani
Untuk sahabat-sahabatku,
Bajz Company :Banudoyo, Doni, Yulis, Nicky, Oghie, Surya, Lupek,
Agunxx, Cepiyu, Kholdun, Dion Putra, Dodix, Alfin.
Keluarga Besar Informatika Include 07
Keluarga Besar Pemuda Kaliurang
Keluarga Besar Visit Kaliurang
Keluarga Besar Pari Graha Properti Group
Keluarga Besar Neo Sport Indonesia

Semoga Allah selalu melindungi dan menyayangi kalian semua
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HALAMAN MOTTO

“Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas”
~ Sandiaga Uno ~

“Belajarlah dari mereka di atasmu, nikmati hidup dengan mereka yang di
sampingmu dan jangan remehkan mereka yang di bawahmu ”
~ Surya Kuda ~
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah
dan inayah-Nya, sehingga penulisan laporan Tugas Akhir yang berjudu “ Sistem
Informasi Manajemen Kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman) ”
penulis dapat selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa
tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para kerabat, serta pengikutnya hingga
hari kiamat nanti.
Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi
Industri, Universitas Islam Indonesia. Laporan Tugas Akhir juga sebagai sarana
untuk mempraktekkan secara langsung ilmu dan teori yang telah diperoleh
selama menjalani masa studi di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi
Industri, Universitas Islam Indonesia.
Dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak,
oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin
mengucapkan termima kasih kepada :
1. Allah SWT atas semua berkah, rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga
tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Bapak dan Ibu, Sulistya dan Nanik Indrayati Terima kasih atas doa,
semangat, nasihat dan dukungan yang telah diberikan selama pembuatan
tugas akhir ini.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas
Islam Indonesia Bapak Hendrik, S.T., M.Eng.
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4. Dosen pembimbing tunggal dalam penyusunan ini Ibu Lizda Iswari, S.T.,
M.Sc. yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan, pencerahan, nasehat,
waktu, dan ilmunya sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Dosen-dosen Jurusan Teknik Informatika dan seluruh jajaran staff jurusan
Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Semoga ilmu yang telah
diajarkan dapat menjadi amal jariyah dan berguna bagi penulis. Amin.
6. Adikku, Satiti Veny Inggriani yang sudah memberikan semangat dan
motivasi untuk selalu maju.
7. Teman-teman jurusan Teknik Informatika UII (Include ’07) dan seluruh
pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman Pari Graha Properti Group, terimakasih atas dukungan dan
motivasi selama ini.
9. Semua

pihak

yang

telah

membantu

dalam

pembuatan

sehingga

terselesaikannya tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu
oleh penulis.

Kami mengetahui bahwa dalam pembuatan laporan ini banyak sekali
kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami mengucapkan permohonan maaf yang
sebesar-besarnya. Diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk
penyempurnaan di masa mendatang.
Akhir kata semoga laporan ini dapat berguna bagi kita semua, Amin.
Wassalamualaikum Wr. Wb
Yogyakarta, 20 Maret 2015

( Mumpuni Bagus Prasetya )
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