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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

    Nama  : Bondan Wibisono 

    NIM : 12523074 

     

Tugas akhir dengan judul: 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PONDOK PESANTREN  

RUMAH TAHFIDZQU (STUDI KASUS: MUKIM ANAK) 

 

Menyatakan bahwa seluruh komponen dan isi dalam tugas akhir ini adalah hasil karya 

sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada beberapa bagian dari karya ini adalah 

bukan hasil karya sendiri, tugas akhir yang diajukan sebagai hasil karya sendiri ini siap ditarik 

kembali dan siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

Yogyakarta, 20 Oktober 2017 

 

 

 

(Bondan Wibisono) 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim... 

Alhamdulillahi Rabbil‟alaamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan nikmat berkah dan karuniaNya sehingga diberi kelancaran dalam urusan 

duniawi.  

Dengan penuh rasa bangga, saya persembahkan tugas akhir ini kepada :  

Kedua orang tua saya tercinta, ayahku A. Hadi Pitono dan ibuku Sunarsih. Terimakasih 

atas dukungan yang selama ini diberikan kepada saya dalam bentuk doa maupun nasihat yang 

sangat berharga buat saya. Selalu memberikan semangat ketika saya sedang dalam kondisi 

terpuruk, dan selalu memberikan motivasi sampai saya ditahap yang sekarang ini. Dan juga 

saya ingin mengucapkan permintaan maaf bila hingga saat ini belum bisa menjadi apa yang 

ayah dan ibu harapkan, akan tetapi saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk 

membahagiakan ayah, ibu dan keluarga.  

Untuk adik saya tersayang, Sarah Indriani dan Fadel Pamungkas. Terimakasih selama 

ini yang selalu mendukung dan mendoakan saya sampai di tahap sekarang ini. 

Untuk sahabat dan teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan 

memberikan keceriaan selama kuliah bersama, dan selalu memberikan pengalaman-

pengalaman hidup selama tinggal jauh dari orang tua.  

Semoga Allah SWT selalu memberi kita semua kesehatan, umur panjang, berkah dan 

rezeki yang banyak. 
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HALAMAN MOTTO 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

 

"Semua yang terjadi didunia ini sudah diatur dan kita hanya perlu bersabar, berusaha dan 

tawakal kepadaNya" 

 

"Terkadang kau hanya perlu mencoba untuk melakukan sesuatu, hasilnya biar Allah yang 

mengaturnya" 

 

"Tidak ada orang yang sempurna didunia ini, tapi tidak ada juga orang bodoh didunia 

ini" 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Sistem 

Informasi Manajemen Pondok Pesantren Rumah TahfidzQu".  

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana pada jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam 

Indonesia.  

Penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, saran, serta 

bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Allah SWT yang selalu memberikan nikmat berkah dan rahmatNya.  

2. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D selaku Plt Rektor 

Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.EngSc., selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri Universitas Islam Indonesia.  

4. Bapak Hendrik, ST., M.Eng. selaku ketua Jurusan Informatika, Fakultas Teknik 

Industri dan selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk 

berdiskusi dan memberikan saran serta motivasi kepada saya terhadap tanggung 

jawab dalam penyusunan tugas akhir ini.  

5. Bapak Fathan Hidayatullah selaku dosen pemimbing I yang telah meluangkan 

waktu dan tenaga untuk berdiskusi dan memberikan saran dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

6. Kedua orang tua tercinta ayah (A. Hadi Pitono) dan Ibu (Sunarsih), serta adik-

adikku (Sarah Indriani dan Fadel Pamungkas), Semoga Allah SWT membalas 

amal budinya dengan kasih sayang dan rahmat yang berlimpah.  

7. Sahabat sekaligus keluarga terbaik selama ini, Aditya Tri Syahputra, Ismail 

Sinaga, Amirul Mutaqin, dan Muhammad Nugraha, terimakasih atas dukungan 

dan motivasi yang sangat bermanfaat yang kalian berikan selama ini. 

8. Teman-teman Teknik Informatika UII angkatan 2012, khususnya Derry Jaka 

Permana, Aji Setya Nugroho, Iman Dwi Cahyo, Afif Chairudin, Verin 

Danandjojo dan anak kelas b lainnya, terima kasih telah menjadi partner belajar 

yang selalu kompak.  
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9. Teman-teman kos yang selalu memberikan canda dan tawa  

10. Serta semua pihak yang telah turut membantu hingga selesainya penyusunan 

tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan 

keikhlasannya, Amin.  

 

 Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik manusia. Oleh karena 

itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran. Semoga tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua.  

 

Yogyakarta, 20 Oktober 2017 

Penulis,  

 

Bondan Wibisono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


