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HALAMAN PERSEMBAHAN 

      Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT, dan atas dukungan 

dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya Tugas Akhir dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa hormat saya haturkan 

rasa syukur dan terima kasih saya kepada: 

1. Allah SWT, yang atas izin, petunjuk, hidayah, dan berkahNya Tugas 

Akhir ini dapat diselesaikan. 

2. Bapak dan Ibu yang telah mendidik dan membesarkan saya, serta kepada 

saudara-saudari saya yang telah mendukung dan mensupport saya selama 

ini. 

3. Bapak dan Ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar, yang selama ini 

telah dengan tulus membimbing, mengarahkan, dan menempa saya selama 

masa perkuliahan di kampus tercinta Unissula. 

4. Gina AnNoor, yang telah mendukung saya sekuat tenaga, yang telah 

menjadi teman, sahabat, mentor, dan pembimbing saya setiap saat. 

5. Kepada seluruh sahabat RPM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 

yang selama ini mendukung, menemani, dan mensupport saya. 

      Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik yang 

saya sebutkan diatas, maupun pihak-pihak terkait yang tidak saya sebutkan di 

halaman ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi 

kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin yaa Rabbal 

‘alamin. 

 Semarang, 03 April 2017 

Penulis, 

 

 

Muhammad Bagir 

NIM.32601200546 
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MOTTO 

 

“Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun; karena yang menyukaimu 

tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu,” 

(Al-Imâm Sayyidina Ali bin Abi Thalib, KW) 

 

“Orang yang berbuat baik ibarat seorang pendaki gunung terjal. Ia tidak akan 

merasa tenang sebelum sampai ke puncaknya. 

Sedangkan orang yang berbuat keburukan ibarat orang yang jatuh dari puncak 

gunung, atau atap sebuah rumah. Ia baru akan merasa kesakitan setelah 

mendarat di tanah.” 

(Al-Imâm Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, RA) 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum, Wr. Wb. 

      Puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas ridha dan karunia-Nya 

Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula Penulis haturkan 

shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan segala 

kerendahan hati dan kesucian iman, serta kebersihan budi, akhlak dan 

perilakunya, telah menjadi panutan bagi seluruh umat muslim di dunia. 

      Tugas akhir ini membahas mengenai “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Kegiatan dan Prestasi Ekstrakurikuler (SIKAPE) di Unissula”. Semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Islam 

Sultan Agung. 

      Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna. Untuk itu, penulis mohon maaf 

apabila dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam 

penulisan kata-kata. 

Wassamualaikum, Wr.Wb. 

 

 Semarang, 03 April 2017 

Penulis, 

 

 

Muhammad Bagir 

NIM.32601200546 

 


	0 JUDUL-LUAR.pdf
	SCAN.pdf
	1 KATA-PENGANTAR.pdf
	2 Daftar Isi.pdf
	3 BAB I.pdf
	4 BAB II.pdf
	5 BAB III.pdf
	6 BAB IV.pdf
	7 BAB V.pdf
	8 Daftar Pustaka.pdf

