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HALAMAN PERSEMBAHAN  

 

Laporan tugas akhir ini dapat terseleseikan berkat adanya dukungan dari 

berbagai pihak yang telah membantu penulis. Penulis bersyukur banyak yang 

telah mendukung dan memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Disini penulis menyampaikan rasa terima kasihnya kepada beberapa 

pihak diantaranya : 

 

 Penulis mengucapkan puji syukur kepada ALLAH SWT berkat 

anugrah dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir dengan mudah & lancar  

 Untuk kedua orang tua penulis. Untuk mama papa yang tidak 

pernah lelah mendoakan dan mendukung secara materil dan moril 

kepada penulis. Serta untuk adik yang setia menemani penulis  

 Untuk keluarga besar penulis yang memberikan perhatian selama 

menjalankan studi dan dukungan untuk berjuang dalam menempuh 

pendidikan tinggi   

 Untuk dosen wali penulis Ibu Endang Gunarti yang senantiasa 

membimbing dan mengarahkan penulis selama masa perkuliahan 

dalam hal akademis  

 Untuk dosen pembimbing penulis Ibu Endang Fitriyah Manaan 

yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan dalam 

proses tugas akhir 
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 Untuk partner ebook penulis Mardiyah & Tata yang membantu 

mengurus tugas akhir dan menemani penulis dalam pengerjaan 

tugas akhir. Serta untuk Riandika yang sabar untuk menjawab 

keluh kesah penulis  

 Untuk Partner Holiday Nyimas Inaz Rahmananda yang menemani 

penulis dikala merasa jenuh dan membutuhkan liburan serta tak 

henti memberikan dukungan dan masukan terhadap laporan ini 

 Untuk sahabat penulis, Mindy, Anti, Heny, Deka, Rona, Whopy, 

Karina yang saling memberikan semangat dan motivasi ketika 

dalam mood yang kurang baik dan mulai lelah berjuang 

 Untuk PSTP 2013 yang mewarnai hari-hari penulis selama 

mengerjakan laporan dan memberikan masukan serta dukungan 

hingga tersesaikannya laporan ini. Serta bersama-sama melewati 

masa sulit. Tak lupa untuk kakak tingkat 2012 serta alumni 2011. 

Dan juga adik tingkat  2014 & 2015 yang dengan senang hati 

memberi semangat untuk penulis   

 Untuk bang Dhany yang memberikan semangat, mengingatkan 

penulis dalam mengerjakan laporan ini serta memberikan masukan 

dan saran  

 Dan untuk pihak yang membantu penulis dan memberikan 

dukungan dalam terselesaikannya laporan praktek kerja lapangan 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu  

 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR     PENELUSURAN INFORMASI DIGITAL_      CINTIA R CIGANTA                   v 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR     PENELUSURAN INFORMASI DIGITAL_      CINTIA R CIGANTA                   vi 

 

 

 



ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR     PENELUSURAN INFORMASI DIGITAL_      CINTIA R CIGANTA                   vii 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayahnya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan dengan segala usaha guna penyelesaian laporan 

“Tugas Akhir dengan produk Penelusuran Informasi Digital dengan subyek 

Layanan Perpustakaan” dengan lancar dan tepat waktu.  

Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan masa studi D-III Teknisi Perpustakaan Universitas Airlangga 

Surabaya. Penulis menyadari dalam pembuatan laporan ini tidak sempurna. 

Oleh karena itu penulis membutuhkan masukan dan kritik yang membangun 

guna perbaikan agar menjadi lebih baik lagi.  

Penulis menyampaikan terimakasih terhadap dosen pembimbing yakni Ibu 

Endang Fitriyah Manaan yang senantiasa membantu dan membimbing penulis 

dalam proses penyelesaian lapoan ini.  
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