KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb,
Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1).
      Dalam penyusunan karya tulis ini tentunya tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah banyak membantu, baik material maupun spirituil. Atas segala bimbingan, dorongan, serta bantuan yang secara langsung maupun secara tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih yang kepada :
	Bapak Prayoto, Ir. Prof., DR., M.Sc. selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M. Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika jenjang Strata Satu (S1) STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
	Keluargaku tercinta, darimana aku dibesarkan. My beloved parents (ibuk dan bapak), untuk setiap tetes keringat dan air mata yang tercurah. Yang telah memberikan segalanya, do’a dan dukungan yang tidak pernah henti dan selalu mengajarkanku menjalani hidup dengan berserah pada Tuhan, meletakkan harapan pada do’a dan percaya bahwa yang terbaik yang diberikanNya untukku. 
My sister terrcinta ‘dek Ani, makasih udah mau sabar gantian pake komputer.
	S’Jagoan_Abang Arie di Bengkulu, untuk semua asa, cita, semangat, waktu, kesabaran, dan semuanya. Aku belajar banyak hal darimu. Terima kasih untuk semuanya.
	Sahabat terbaik sepanjang masa: Angga, terima kasih udah berbagi cerita denganku selama ini.
	Teman-teman terkasih dan sahabat tercinta: Dirun (untuk cerita, maen bareng, ‘n semuanya), M’Neri (Jogja tempat nyaman untuk buat cerita ‘n berbagi derita), M’Lisa (s’wanita karier yang tangguh), M’Didi (s’ibu pejabat BPK yang banyak cerita tentang pengalaman hidup). Cah Mbloro: Mz Dista, Ganung, Galuh, Okta, Sriyanto (hidup penuh perjuangan guys !)
	Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Terima kasih atas semua perhatian, dorongan dan semangat dalam segala hal. Ayo maen.. !
	Ibu-ibu seperjuangan di PPKM UNY (Akta 4) angkatan XVII: M’Anggra, M’Dini, M’Yuyun, Yuni, Maya, M’Vina, Erda, Erna (semoga kita dapat menyelesaikan perkuliahan kita yang penuh perjuangan ini secepatnya !)
Semua yang pernah dan akan ada bersamaku.
	Jogja berhati nyaman, Selamat malam dunia !


      Penulis menyadari bahwa didalam penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan guna perbaikan laporan karya tulis ini pada masa yang akan datang dan menambah wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini.
      Akhir kata semoga penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb
Yogyakarta, Mei 2008



   Tyas Hendrawati

