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KATA PENGANTAR

	Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
	Dalam hal penulisan karya tulis ini penulis tidak lepas dari bantuan pihak lain. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.SC. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta
2.	Bapak Ir.M Guntara. M.T. selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Heru Agus Triyanto, S.E., M.M, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian Karya Tulis ini dan selaku dosen wali.
4.	Ibu Sari Iswanti, S.Si, M.Kom, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5.	Ibu L.N Harnaningrum, S.Si., M.T selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi (SI) Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Seluruh staff dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis ini.
7.	Seluruh Staff dan karyawan CV.Sumber Baru Niaga.
8.	Honey BunnyKu yang selalu memotivasi dan selalu setia menemani di dalam suka dan duka.
9.	Mex, Sius, Epen, Risto, Ria, Agung, Nanto, Adit, Liana, Nus Erita, Sipri, Viani, Fyan, Anan terima kasih atas motivasi, kebersamaan dan kebaikannya dan juga canda dan do’a-Nya.
10.	Teman-teman Angkatan 2003 jurusan Sistem Informasi. 
11.	Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan perhatian, ide saran, kritik  dan dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam hal penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, saran serta kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dimasa datang.
Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta adik tingkat yang masih menyelesaikan kuliahnya di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
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