
MOTTO 

 

Kecerdasan emosi adalah  kemampuan merasakan, memahami, dan secara 
efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, 

informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi. 
 

Berusahalah jangan sampai terlengah walau sedetik saja, karena atas 
kelengahan kita tidak akan bisa dikembalikan seperti semula. 
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P E R S E M B A H A N 

 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT.  Karena atas Rahmat dan Hidayah-

Nya hamba bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Dari lubuk hati ini 

saya ucapkan banyak terimakasih kepada : 

Ibu dan Bapak Tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga 
kupersembahkan karya kecil ini kepada Iu dan Bapak yang telah memberikan 
kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada 
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata 
cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu 
dan Bapak bahagia, terimakasih Ibu ....... Terimakasih Bapak ....... 

Adik-adikku  

Untuk adik-adikku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama 
kalian, walau sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tidak 
akan bisa tergantikan, terimakasi atas doa dan batuan kalian selama ini, hanya 
karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi 
panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian 
semua ... 

My Sweet Heart 

 Sebagai tanda cinta kasihku, aku persembahkan karya kecil ini buatmu. Terima 
kasi atas kasih sayang, perhatian, dan kesabaranmu yang telah memberikaku 
semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, semoga engkau 
pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku. Terima kasih sayang ...   

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku 

Terimakasih banyak untuk Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, saya sudah 
dibantu selama ini, sudah dinasihati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas 
bantuan dan kesabaran dari Bapak dan Ibu. Terimakasih banyak pak...bu..., 
Bapak danIbu adalah dosen favorit saya.  
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Pengembangan system informasi berbasis web untuk pengrajin reyog 

belum banyak dikembangkan, khususnya di kota Ponorogo. Sebagian besar 
aplikasi yang ada hanya menampilkan profil Kabupaten Ponorogo serta beberapa 
hasil kerajinan saja, sehingga administrator web tidak bias leluasa dalam 
memperbaharui data dan calon pembeli tidak dapat mengetahui kerajinan apa saja 
yang dihasilkan. Dalam skripsi ini akan dibangun suatu system informasi 
pengrajin reyog yang dapat membantu pembeli untuk mengetahui informasi 
tentang profil kerajinan, jenis kerajinan serta produk barangnya. Guna untuk 
mengimplementasikan system ini digunakan software MySql, Dream Weaver CS6 
dan bahasa pemrograman PHP yang berfungsi untuk merancang dan membuat 
system. Tahapan dalam pembuatan system inite diri dari penelitian, perancangan, 
pembuatan, pengujian system, dan hasil pengujian. Sistem ini dikembangkan 
menggunakan penginputan data, pengeditan data dan penghapusan data. 
Pengujian dilakukan dengan menjalankan program mulai dari proses penginputan 
data sampai dengan proses edit dan hapus data. 
 
Kata kunci : sistem informasi, reyog , MySql, , PHP 
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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

hanya atas berkat dan anugrah yang dilimpahkan-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Maka untuk memenuhi 

persyaratan tersebut, penulis mencoba untuk menerapkan ilmu yang telah  penulis 

dapat di bangku kuliah kedalam bentuk skripsi yang berjudul “Perancangan 

SistemInformasi Usaha Kecil Menengah (UKM) Pengrajin Reyog Dengan 

Menggunakan PHP Dan MYSQL Di Kabupaten Ponorogo”. 

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap  adanya 

kritik dan saran dari semua pihak yang nantinya dipergunakan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. 

Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terimakasih kepada: 

1. Kedua Orang Tua, Keluarga dan orang-orang terdekat  yang telah 

memberikan dukungan dan Do’a restu sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. BapakIr. Aliyadi, MM, M.Kom, selaku Dekan Fakultas Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan selaku Dosen 

Pembimbing. 
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3. Ibu Munirah Muslim, MT, selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Ponorogo.  

4. Serta teman-teman yang telah memberikan petunjuk dan dukungannya 

yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih dan berharap agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Ponorogo, September 2015 
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