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Badiyanto, S.Kom., M.Kom.


HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

file_4.jpg


file_5.wmf


Dipertahankan didepan dewan penguji skripsi Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Yogyakarta,    	2009
	
Mengesahkan,
Dewan Penguji	
1.
Badiyanto, S.Kom., M.Kom
1.………….............................



2.
Cuk Subiyantoro, S.Kom., M.Kom
2.…………..............................


Mengetahui/Mengesahkan
Ketua Jurusan SI – S1


L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T

MOTTO 

 “Lakukanlah Segala Sesuatu karena ALLAH, dan atas nama ALLAH dengan Tulus”

“yang membuat hidup ini indah adalah bersyukur, yang membuat  hidup ini menyenangkan adalah ikhlas, yang membuat hidup ini bermakna adalah pengorbanan, dan yang membuat hidup ini penuh warna adalah Ibadah” 

“bekerjalah seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beribadahlah seakan-akan engkau akan mati esok hari”

“hari kemarin pengalaman, hari ini kenyataan, hari esok harapan sehingga tidak ada kata terlambat untuk memulai hidupmu yang baru”

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:
Kedua orang tuaku yang selalu ikhlas 
           dalam menghadapi perjuangan hidup ini
		      Kedua adik2ku yang membuat aku semangat
       mas windu yang selalu mmbuat hidupku penuh warna
     semua sahabat-sahabtaku yang selalu membuat hidupku 		bermakna
 

INTISARI

Peran serta teknologi informasi dalam instansi pemerintahan terus berkembang, baik dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Teknologi sangat dibutuhkan dalam instansi pemerintahan terutama teknologi komputer, komputer merupakan salah satu teknologi yang ikut berperan dalam kemajuan dan keberhasilan instansi pemerintah

Pada aplikasi ini akan dibuat suatu sistem pengolahan data adminstrasi kependudukan yang lebih efisien dan efektif yaitu agar masyarakat dapat semakin mudah dalam mendapatkan suatu informasi sehingga kemungkinan pelayanan terhadap masyarakat  dan departemen-departemen pengguna sistem informasi dalam pengolahan data administrasi kependudukan tersebut dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat.

KATA KUNCI:  Administrasi, Kependudukan, Multiuser




KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA WIROKERTEN KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL”, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta kerja sama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.S.c, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Bapak M. Guntara, Ir., M.T. selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi.
	Bapak Badiyanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing  yang bersedia mengarahkan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini. 
Seluruh dosen dan staf karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah memberikan segala ilmu dan bantuannya.
	Bapak Endro Sulastomo, SH. dan Seluruh Staf kelurahan Wirokerten yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penyelesaian Skripsi  ini.
	Buat mas windu, makasih atas semua suport, bantuan dan doanya.sehingga skripsi ini dapat selesai....i love you full
	Terima kasih yang tak terkira kepada seluruh sahabat-sahabatku mbak Vemi, mbak Vira, Click, Diana, Umi, Abril, Wulan  yang selalu ikhlas membantuku
	Teman-teman SI angkatan 2006 , selalu semangat untuk meraih masa depan
Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharap saran serta kritik yang bersifat membangun. Harapan penulis agar untuk masa mendatang bisa lebih baik.
	Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Yogyakarta,   Agustus 2009

Penulis

























