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 HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING 
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 HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI 
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 HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 
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 HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah SWT atas semua rahmat dan ridho-Nya telah memberikan semua 

kebaikan-kebaikan kepada saya, kedua orang tua saya, keluarga, sahabat-sahabat serta 

seluruh makhluk-Nya. Dan tak lupa sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi 

Besar Muhammad SAW sebagai pemberi teladan kepada setiap manusia yang ada di alam 

semesta ini. 

 

Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Sunardi dan Ibu Sarsih. Penulis mengucapkan 

banyak terimakasih atas semua doa dan perjuangan mereka membahagiakan anak-anaknya 

selama ini. Semoga penulis bisa selalu membahagiakan mereka, membalas kebaikan-

kebaikan mereka selama ini meskipun penulis sadar bahwa tidak mungkin seorang anak 

sanggup membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua selama ini, dan juga semoga penulis 

bisa membanggakan mereka. Semoga Allah selalu menyayangi kedua orang tua penulis dan 

memberikan rahmat, ridho dan seluruh kebaikan-kebaikan-Nya kepada kedua orang tua 

penulis baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Semoga Allah selalu membalas kebaikan-

kebaikan mereka dan memberikan mereka kebaikan-kebaikan yang terbaik di dunia dan 

akhirat kelak. 

Juga kepada kakak penulis, Sarwanto dan Sumini, terima kasih atas semua doa, 

dorongan, bantuan-bantuan, kebaikan-kebaikan selama ini, penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka 

dengan yang lebih baik dan memberikan kakak-kakak penulis kehidupan yang 

membahagiakan, menyenangkan, menenangkan dan mengandung seluruh kebaikan-kebaikan 

baik di dunia maupun di akhirat nanti. 

Kepada semua pihak yang telah mendukung, saya ucapkan terima kasih yang tidak 

terhingga, semoga Allah membalas seluruh kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik lagi. 
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 HALAMAN MOTO 

 

“Dan nikmat dari tuhanmu, syukurilah” 

“Tiada daya dan upaya melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT” 

“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku.”(QS. 2:152) 
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 KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, segala puji syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan atas semua 

limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir 

yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata 

Berbasis Web (Studi Kasus:Alif Transport Yogyakarta)” ini. Atas kehendak-Nya penulis bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan 

pendidikan Strata Satu di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, 

Universitas Islam Indonesia (UII). Penulis sadari bahwa pendidikan yang selama ini penulis 

tempuh di Universitas Islam Indonesia hingga sekarang penulis bisa menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini tentu terdapat banyak peran penting dari banyak pihak yang selalu 

membimbing, memberikan bantuan, dukungan dan doa yang tak terhingga yang selalu 

diberikan kepada penulis. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Sarsih dan bapak Sunardi yang sangat saya cintai dan banggakan, selaku orang 

tua penulis, yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, semangat dan 

dorongan sehingga penulis bisa berkuliah di Universitas Islam Indonesia ini dan 

dapat berada di masa akhir perkuliahan seperti saat ini. 

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

di Universitas Islam Indonesia. 

3. Hendrik, S.T, M.Eng., selaku Ketua Jurusan (Kajur) di Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

4. Kholid Haryono, S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing tugas akhir yang dengan 

kesabaran dan ketulusannya membimbing dan membina penulis hingga bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik. 

5. Bapak dan ibu dosen Teknik Informatika yang selama ini dengan tulus membagikan 

ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu mereka menjadi amal jariyah. 

6. Sarwanto, Sumini, Syahdatul Ikhwana, Nanang Fauzi selaku keluarga penulis yang 

telah memberikan bantuan dan dorongan dalam berbagai hal selama ini hingga saat 

ini. 

7. Teman-teman jurusan Teknik Informatika pada umumnya yang telah bersama-sama 

menjalani proses perkuliahan hingga saat ini. 



viii 

 

  


