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HALAMAN PERSEMBAHAN


Tugas Akhir ini dengan bangga penulis persembahkan ….
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	Tuhan Yesus terimakasih atas petunjuknya……
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	Untuk Bapak & Mama tercintaiv

	, Anakmu telah menyeleseikan studi ini sampai akhir. Terima kasih atas semuanya yang telah Bapak & Mama berikan untuk saya, terlebih DOA, kasih sayang, semangat  serta dorongannya, sehingga apa yang Bapak & Mama harapkan selama ini telah tercapai, terlebih bagi penulis sehingga apa yang penulis cita-citakan untuk memperoleh gelar sarjana telah tercapai…….
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	Kakakku Liaiv


	 & adik-adik’ku tersayang, De’ Ula, De’Mira, dan De’Os. terima kasih atas semua dukungan DOA, dan semangatnya selama ini I love you all…….
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	Untuk anak-anak SI angkatan 2005 & Teman-teman kost Sopioke No.63A  iv


	semuanya, thanks atas kebersamaannya selama ini dan telah menemani hari-hariku di jogja..
file_10.png

file_11.wmf

	Sahabat-sahabatku tercinta K’ Yenni, , Nia & lainnya yang tidak dapiv


	at saya sebutkan,  Thanks karena sudah mau dengar curhat’ku serta selalu memberi semangat dan dorongan , You All My Best Friends & Friendship Never Die.
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	Untuk seluruh keluarga besarku terimakasih atas semua dorongannya.iv
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	Untuk iv


	kakak dan adik-adik (K’ Geby, Om Mickel, Beno, Siktus, De’ Paula, De’ Cici dan De’ Astri) yang selalu menemani hari-hariku selama di jogja dan selalu memberikan Doa, dorongan dan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Saya akan selalu Doakan kalian semua semoga tercapailah apa yang kita usahakan selama ini seperti apa yang telah saya dapatkan sekarang. 
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	Untuk iv


	Mas Wiwit yang selalu memberikan kasih sayang dan Cintanya untuk saya selama saya di Jogja dan telah membuat saya tersenyum di saat saya sedang putus asa dan stres dalam menyelesaikan skripsi ini. Selamat tinggal ya sayang. Kalau ada sumur di ladang pasti kita akan bertemu lagi. 

I Love You…….!!!!!
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	K’ Oscar yang selalu memberikan kasih sayang & cintanya untuk sayaiv


	 dari sebrang lautan, walaupun jarak  kami begitu jauh tetapi ia selalu memberikan Doa, semangat & dorongannya sehingga saya selalu semangat dan selalu tersenyum dalam menhadapi semua tantangan selama mengerjakan tugas akir ini,

 I Love You Honey……


By…by…Kampusku tercinta STMIK AKAKOM JOGJAKARTA

