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Alhamdulillah dan puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan Salam smoga selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat Sarjana pada program Studi Teknik Informatika, STMIK AKAKOM Yogyakarta. Pada skripsi ini penulis mengambil judul ”SMS Gateway dalam Polling Menggunakan Java”.
Dengan selesainya Sekripsi ini, penulis menghaturkan :
	Puji Syukur kepada Allah SWT. Atas Rahmad dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, baik berupa bimbingan, saran, nasehat serta semangat. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, mengucapkan  terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, pengorbanan yang tiada ternilai, dan do’a yang tiada henti-hentinya, serta motivasi yang tiada ternilai harganya.
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc.,selaku Ketua STMIK AKAKOM yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu Indra Yatini Buryadi, S.kom.,M.Kom. , selaku Kepala Jurusan Teknik Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Agung Budi Prasetyo,S.Kom, M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sepenuhnya selama pelaksanaan skripsi.
	Bapak dan Ibu Dosen Teknik Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak memberikan tambahan khasanah keilmuan dan pengalaman kepada penulis.
	Seseorang sangat berarti dan istimewa Erna Daniati,S.Kom., terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini “ You are is the best”. 
	Saudaraku Ndari & Ndaru , terima kasih banyak karena dukungannya selama ini dan saran yang kalian berikan.
	Karyawan dan Crew Intersat terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dan motivasi.

	Julius dan Sony , terima kasih ya atas pinjaman kabel data dan hp nya sehingga aku bisa menyelesaikan sekripsinya. 
	Semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu penulis menerima saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan laporan-laporan yang sejenis dimasa datang. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi langkah-langkah dan memberikan petunjuk di setiap langkah tersebut, Amien. Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak sebagaimana mestinya terutama bagi almamater STMIK AKAKOM.
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