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Nama		:  FRANSISKUS A. AGUNG, DJ
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Telah diperiksa dan disetujui
untuk diujikan
pada tanggal …… Agustus, 2009


Mengetahui,
Dosen Pembimbing

( Budi Sugiharjo, S.E., M.M. )
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Telah diujikan dan disahkan dihadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM Yogyakarta 
dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Yogyakarta,..... Agustus, 2009

Mengesahkan

Dewan Penguji:
	Budi Sugiharjo, S.E., M.M.				...........	
	L.N Harnaningrum., S.Si.,M.T.			...........
	Al. Agus Subagyo, S.E.,M.Si				...........

Mengetahui,
Ketua Jurusan

(L.N. Harnaningrum., S.Si.,M.T.)
HALAMAN  MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto:
Hidup adalah pilihan, kebaikan dan keburukan yang kita alami adalah hasil yang kita terima atas jalan yang kita pilih. 
Kerja keras adalah kunci kesuksesan, kemauan adalah motivasi dalam kehidupan, dan kehendak adalah pilihan yang akan kita jalani. 



Persembahan :
Dengan segala hormat dan cinta, ku persembahakan skripsi ini
Kapada papa, mama, kakak, adik-adik, teman-teman kos, teman-teman kuliah, bapak dan ibu kos, dan keluarga seluruh keluarga  Djanggur yang telah sepenuh hati mendukung dan memotivasi  saya selama mengenyam pendidikan ditingkat sekolah tinggi ilmu komputer. Semoga segala harapan dan cita-cita kita semuanya dapat terobati dengan hasil karya ini.




INTISARI


Perkembangan teknologi informasi pada saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, begitu juga dengan perkembangan pelayanan informasi juga mengalami perubahan menggunakan teknologi informasi yaitu sistem aplikasi informasi komoditas hasil perkebunan berbasis web, demikian juga dengan dinas perkebunan kabupaten manggarai. 
Dengan menggunakan teknologi informasi yaitu berbasis web untuk mendukung perkembangan dan kemajuan dalam bidang perkebunan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada pada sistem lama yaitu manual. Dengan demikian pengunjung dapat mengetahui jenis-jenis komoditas yang ada dikabupaten manggarai dimana saja dan kapan saja.
Untuk mengakses sistem aplikasi informasi ini, pengunjung hanya perlu terkoneksi dengan internet lalu melihat situsnya.
Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah pihak dinas perkebunan kabupaten manggarai dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dan dapat mengelola informasinya dengan baik, Serta dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tetang komoditas hasil perkebunan dikabupaten manggarai secara online. Akan tetapi ada beberapa harapan untuk mengembangkan sistem aplikasi informasi secara online untuk manambah informasi secara lebih mendetail lagi, dan adanya relasi antara sistem relasi instansi terkait. 


Kata kunci: komoditas,  MySQL, Perkebunan, PHP.
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4.	Bapak Budi Sugiharjo, S.E, MM selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini. 
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Yogyakarta, Agustus 2009
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