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Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya Komputer pada
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom


Disusun Oleh :
PIPIT RAHMAWATI

Nomor Mahasiswa	: 063110108
Jurusan			: Manajemen Informatika
Jenjang			: Diploma Tiga

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AKAKOM YOGYAKARTA
2009
HALAMAN PENGESAHAN
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Telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Informatika.

Pada hari	:…………….………
Tanggal	: ………………......

Mengetahui
Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II


Sigit Anggoro, S.T.,M.T			   Endang Wahyuningsih, S.Kom

Ketua Jurusan MI


Ir. Sudarmanto, M.T
HALAMAN PERSEMBAHAN
Kupersembahkan tugas akhir ini
sebagai salah satu tanda terima kasihku untuk orang yang aku sayangi
ALLAH SWT yang selalu memberikan jalan keluar dalam menghadapi setiap masalah dalam menyusun Tugas Akhir ini, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan serta doa, dan berkorban demi kesuksesan putrinya.

Mas Randy yang telah mau mendengarkan keluhan dan memberikan masukkan, serta semangat untuk tidak pernah menyerah.

Sahabat2ku (Opy, Dian, Lidia, Ani, Manda, Meiva, Zra, ww, Mba’ Deni (PUKET 3), Inux) yang selalu memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir ini bisa selesai.

Aa’ Cecep Suhendar (my beibh), yang selalu menemaniku, mendukungku, dan memberikan semangat serta menghiburku ketika aku lelah menghadapi kesulitan dan pada akhirnya tugas akhir ini dapat diselesaikan.
 
Teman-teman di HMJ MI, yang memberikan dukungan dan semangat.
Semuanya….yang ga bisa disebut satu per satu 
MOTTO


Pujian membuat kita mati
Kritikan membuat kita bernurani

Kesuksesan merupakan persiapan yang bertemu dengan kesempatan

Manusia tidak mencapai kebesaran tanpa kebebasan
	Gibran From Lebanon –


Banyak orang tidak menyadari bahwa
Ia dekat dengan keberhasilan ketika ia menyerah
	Thomas Alva Edison –


Apa yang ada di depan kita dan apa yang ada dibelakang kita adalah hal kecil
Dibanding dengan apa yang ada di dalam diri kita
	Ralph Waldo Emerson –




KATA PENGANTAR

Assalamu’alakum wr.wb,
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
Maksud dan tujuan tugas akhir ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaiakan program Diploma III. Dalam pembuatan tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi material maupun spiritual. Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. , selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogykarta.
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T,  selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Sigit Anggoro, S.T.,M.T dan Ibu Endang Wahyuningsih, S. Kom, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam tugas akhir ini. Terima kasih atas kesabarannya dan motivasi yang diberikan.
	Seluruh dosen dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan tugas akhir ini.
	Bapak Sartidjab, BA dan Ibu Sri Sudaryati, terimakasih atas semua yang telah diberikan, mendidik, serta membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang.
	Aa’ Ncep, terimakasih dukungan dan semangat yang diberikan, serta kasih sayang yang engkau berikan.
	Semua pihak yang membantu sampai terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan rekan-rekan semuanya. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, baik dalam hal isi maupun cara penyajian materinya. Untuk itu dengan rendah hati penulis mohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umunya.
Wassalamu’alaikum wr.wr	
Yogyakarta,	 Juli 2009

Penulis

