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MOTTO 

 

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman” 

(QS Al-Mu‟minun, 139). 

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum 

kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (TQS. Ar-Ra‟d 

[13]: 11). 

 

“Ketika anda sudah memulai, selesaikanlah terhadap apa yang sudah kamu 

mulai dengan sungguh-sungguh. Banyak orang dapat memulai, tapi tidak dapat 

menyelesaikan karena kurangnya tanggung jawab dan kesungguhan dari 

individu”. (Chandra Putra Negara king of mindset). 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap rasa syukur kehadirat AllAH SWT, yang senantiasa 

memberikan berupa kenikmatan berupa kesehatan jasmani maupun rohani, 

sehingga dapat menyelesaiakan tugas akhir ini dengan baik. Untuk tugas akhir 

yang saya buat saya persembahkan buat orang-orang yang mensupport saya 

selama ini: 

1. Terima kasih kepada ibu saya yang tercinta yang bernama ibu sulasih, 

berkat beliau lah saya bisa menyelesaikan dan dapat kemudahakan karena 

ridho dan doa dari beliau. 

2. Terima kasih kepada bapak saya jumani, karena berkat engkau lah berawal 

dari doa bapak, saya bisa seperti ini dan bisa support saya untuk jauh lebih 

baik lagi. 

3. Terima kasih kepada bapak Chandra Putra Negara sebagai king of mindset, 

karena berkat bapak, melalui video yang bapak buat, bermakna sekali buat 

kehidupan saya dan saya jauh lebih berkembang. 

4. Terima kasih kepada Ahmad Nizar, S.pi. Beliau sebagai mentor kehidupan 

saya dan mentor dalam bisnis. 

5. Teruntuk pembimbing saya ibu Ir.Suryani Alifah, MT., Ph.D dan ibu Asih 

Widi Harini SSi.MT, selaku pembimbing tugas akhir saya yang selalu 

memberikan support dan motivasinya. 

6. Terima kasih untuk sahabat saya d‟mykontrakan yang selalu support saya 

dan memotivasi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Sahabat-sahabat saya teknik informatika 2014 yang sudah mendoakan dan 

mensupport saya baik motivasi maupun membantu saya dalam pelaksanaan 

tugas akhir. 

8. Untuk Nofa Sylfana, terima kasih karena engkau masih menjadi 

penyemangat dalam kehidupanku dan menjadi penyemangat dalam meraih 

impianku. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat AllAH SWT atas limpahan Rahmat dan Karunianya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “ 

Pengembangan Sistem E-Osce (Objective Structured Clinical Examination) 

Untuk Meningkatkan Akurasi Penilaian Keterampilan Mahasiswa Keperawatan  

Di Unissula” untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta 

dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Solawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Agung Kita Muhammad SAW karena syafaat dari beliau nanti yang kita 

nantikan ketika di yaumil kiamat nanti. Semoga AllAH SWT selalu 

melimpahkan Rahmat, Kesehatan dan Keberkahan di dunia maupun di akhirat 

nanti atas tersusunnya laporan tugas akhir ini. Penulis menyampaikan terima 

kasih sebanyak-banyaknya kepada : 

1. Kedua orang tua yang memberikan motivasi, energi penyemangat, dan 

selalu meyelesaikan tugas akhir ini kepada penulis. 

2. Ibu Dr. Sri Artini Dwi Prasetyowati,M.Si., selaku dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Imam Much Ibnu.S, ST.,M.Si.,Ph.D , selaku Ketua Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Ibu Ir.Suryani Alifah, MT., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

banyak meluangkan waktunya, memberikan saran, motivasi dan selalu 

memberikan pengarahan kepada mahasiswa. 

5. Ibu Asih Widi Harini SSi., MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan waktu luangnya kepada saya, memotivasi, mendorong saya 

untuk maju dan berbenah dalam menghadapi tugas akhir ini. 

6. Dosen-dosen Teknin Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 
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