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Halaman Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat 

 

Bagian atau keseluruhan isi dari Tugas Akhir dan Produk Direktori Online 

ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang 

studi dan/ atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh 

individu selain penyusunan kecuali bila di tuliskan dengan format kutipan 

dalam isi Laporan Tugas Akhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 23 Desember 2014 

 

 

Amalia Yuli Indriana 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas Akhir DIREKTORI ONLINE LEASING (Angsuran Pembayaran) Amalia Yuli Indriana



iii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Laporan Tugas Akhir Direktori “Direktori Online Leasing” ini dapat 

terselesaikan dengan baik dan berkat dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, 

sehingga saya ingin mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang 

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun Laporan 

Tugas Akhir ini, diantaranya : 

 

 Pertama saya panjatkan puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala 

anugerah-Nya, sehingga saya diberikan kemudahan dalam melakukan 

kegiatan ini. 

 Untuk kedua Orang Tua dan adik-adik saya yang senantiasa memotivasi 

saya dalam penyusunan laporan ini.  

 Ibu Drs. Endang Gunarti.M.I.Kom selaku ketua Departemen Ilmu 

Informasi dan Perpustakaan dan Ibu Nove Eka Variant Anna,S.sos, MIMS 

selaku ketua Program Studi D3 Teknisi Perpustakaan. 

 Ibu Tri Soesantari, Dra., M.Si. yang senantiasa membimbing saya dalam 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

 Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama saya 

menuntut ilmu di Universitas Airlangga. 

 Tidak lupa juga untuk seluruh karyawan D3 Teknisi Perpustakaan, 

terutama mbah Endah yang selalu membuatkan surat – surat perizinan atau 

surat pengantar untuk keperluan praktek kuliah dan juga untuk semua 

informasi akademik.  

 Untuk seluruh teman – teman PSTP 2012, yang berjuang bersama – sama 

dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini yang tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu dan akhirnya kita mampu melewati dan 

menyelesaikan laporan ini dengan lancar, walaupun dengan segala keluh 
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kesah dan rintangan, namun kita dapat melewatinya dengan sabar, optimis 

dan pantang menyerah.  

 Untuk sahabat – sahabat saya Siska Apriliyana, Vanesia Aurora dan Jesi 

Aprilia wati, terimakasih waktu yang telah kau berikan selama ini. Terima 

kasih juga atas kebaikan kalian, canda tawa kalian akan selalu ku ingat 

sepanjang masa.  

 Terima kasih juga untuk bude dan pak de yang selalu menyemangatiku 

dan merawatku. Kalian sebagai pahlawan ku yang kedua.  

 Untuk kakak angkatan saya yang senantiasa membantu adik – adknya 

yang sedang meyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, mulai angkatan 2010 

dan 2011 serta angkatan 2013 dan 2014 yang mendukung dalam 

penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.  

 Serta untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat di 

sebutkan satu persatu, dengan segenap ketulusan hati saya ucapkan terima 

kasih.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamain, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 

atas karunia yang di berikan berupa kesehatan dan kukuatan yang diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dan Produk 

Direktori Online yang mana dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 

Penulis menyadari dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dan Produk 

Direktori Online ini masih banyak keterbatasan yang ada, sehingga Laporan 

Tugas Akhir dan Produk Direktori Online ini juga masih jauh dari kesempurnaan. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 

demi kesempurnaan penulis di masa yang akan datang. 

Terimakasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya beserta 

keluarga besar saya yang telah banyak membatu, Bapak/Ibu dosen yang ada di 

Departemen Teknik yang telah memberikan bimbingannya, serta teman – teman 

semua yang telah memberikan banyak dukungan dalam penyusunan dan penulisan 

Laporan Tugas Akhir dan Produk direktori Online.  

 

 

Surabaya, 23Desember 2014 

 

 

Amalia Yuli Indriana 
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Judul   : Diretori Online Leasing Jakarta 

Abstrak  : Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 

berkembang dengan cepat, maka dunia bisnis pun akan ikut menadi dampaknya. 

Salah satunya adalah bisnis Leasing, khususnya Leasing untuk wilayah Jakarta. 

Bisnis Leasing yang semakin beragam serta dengan banyaknya peminat, maka 

masyarakat juga membutuhkan informasi yang lengkap dan cepat. Maka dari itu, 

Direktori Online menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin mengakses informasi 

dengan cepat dan mudah. Dalam penyajiannya, penulis mengumpulkan data dari 

sumber – sumber yang terpercaya, yaitu dari situs resmi leasing, dengan begitu 

maka informasi yang disajikan juga bisa terpercaya serta akan mempermudah 

pengguna dalam mengakses informasinya. Karena dalam Leasing ini sudah 

dikategorikan berdasarkan jenis dan subjeknya dan sudah di urutkan berdasarkan 

urutan alfabetis. Produk yang telah dibuat ini akan sangat memudahkan pengguna 

dalam melakukan penelusuran informasi, dan akan sangat membantu bagi para 

pembisnis yang ingin membuka bisnis di bidang Leasing. 

Kata Kunci  : online leasing jakarta 

 

Title  : Diretori Online Leasing Jakarta 

Abstract : With the development of information technology is growing 

rapidly, the business world will also be menadi impact. One of them is the 

business of Leasing, Leasing especially for the Jakarta area. Leasing business is 

more diverse and with many enthusiasts, the society also requires full information 

and fast. Therefore, Online Directory become a means for people who want to 

access information quickly and easily. In the presentation, the authors collected 

data from the source - a trusted source, namely from the official website of the 

lease, so the information presented is reliable and can also be easier for users to 

access information. Because in the Leasing has been categorized by type and 

subject, and has been in the sort by alphabetical order. Products that have been 

made will be very easy for users to surf the information, and will be very helpful 

for the businessman who wants to open a business in the field of Leasing. 

Keywords : online leasing jakarta 
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