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MOTTO 

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 

tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”  

(QS. Al-Insyirah,6-8) 

 

"Teman sejati adalah ia yang meraih tangan anda dan 

menyentuh hati anda."  

(Heather Pryor) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

 
Alhamdulillah..Alhamdulillah…Alhamdulillahirobbil’alamin… 

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung atas 

takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senatiasa berpikir berilmu, beriman , dan 

bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah 

awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.  

Karya ini saya persembahkan untuk 

1. Ibu DR. Hj Sri Arttini Dwi Prasetyowati, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknologi 

Industri. 

2. Bapak dosen pembimbingku tercinta Ir. Agus Adhi Nugroho, MT yang senatiasa 

memberikan nasehat kepadaku semoga nasehat beliau bermanfaat untukku kelak, 

dan Pak Dedy Kurniadi, S.T., M.Kom yang selalu sabar dan selalu memberikan 

semangat kepadaku. 
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3. Dosen-dosen Teknik Informatika Unissula yang telah memberikan ilmu selama 

perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untukku. 

4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Teknologi Industri Unissula. 

 Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, 

untuk sebuah pengharapan , agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat 

arus sungai, Mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk 

menggapainya . Jatuh berdiri lagi. Kalah mencoba lagi. Gagal bangkit lagi . Never give 

up !. Kupersembahkan kepada kalian semua. Terimakasih kuucapkan. Atas segala 

kekhilafan salah dan kekuranganku, beribu kata maaf tercurah. Tugas akhir ini 

kupersembahkan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhnahu wata’ala atas segala 

rahmat dan ridhonya sehinga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Sistem Informasi Manajemen BKD (Beban Kerja Dosen) Berbasis Web Di Jurusan 

Teknik Informatika Unissula”.  

Penyusunan laporan Tugas Akhir merupakan salah satu kewajiban yang 

dimaksud untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) 

pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Atas tersusunnya Laporan Tugas Akhir ini, disampaikan terimakasih kepada:  

1. Papah dan Mamah yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, 

dorongan, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan. 

Adikku Nandy, Tio, Luthfi yang selalu menjadi semangat buatku. 

2. Teman terbaiku Ilham yang selalu mensuport dalam pengerjaan tugas akhir ini. 

3. Trio (Yudhi, Aldin, Rio) teman setia selama perkuliahan  4 tahun ini, Terima kasih 

udah dengerin curhatan aku selama pengerjaan tugas akhir ini. 

4. Mujiono temanku yang senatiasa membantuku kalau lagi ada kesulitan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini, Terima kasih udah sabar ngehadapin cerewetnya aku. 

5. Teman-teman Teknik Informatika 2012, Terimakasih atas persahabatan, 

kebersamaan, dan kekompakannya. 

6. Segenap rekan-rekan yang telah memberikan do’a dan dukungan. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna karena 

keterbatasan waktu, kemampuan dan pengetahuan penulis sebagai makhluk Tuhan. 

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan yang 

berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan laporan ini. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

Semarang, April 2017 

       Cindy Sulistiandriani 


