vi

SISTEM KOMPUTERISASI PENYEWAAN PLAYSTATION
 DI LAGUNA PLAYSTATION

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Jurusan Manajemen Informatika
file_0.png


file_1.wmf


Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
 Diploma Tiga
	


Disusun Oleh :
DEWI ANITA
No.Mhs	: 063110070
Jurusan	: Manajemen Informatika
Jenjang	: Diploma Tiga / D3


	
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AKAKOM 
YOGYAKARTA
2009

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir	: 	Sistem Komputerisasi Penyewaan Playstation di  Laguna Playstation
Nama Mahasiswa	:	Dewi Anita
No. Mahasiswa	:	063110070
Jurusan 	:	Manajemen Informatika
file_2.png


file_3.wmf


Jenjang	:	Diploma Tiga / D3






Mengetahui,
         Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II

                                                               	
Ir. M. Guntara, M.T.				Sari Iswanti, S.Si, M.Kom.
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Ir. Sudarmanto, M.T.              	
HALAMAN MOTTO


Takut akan Allah adalah pengetahuan yang mendasari segala bentuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dikembangkan oleh umat manusia.

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. 65:4)

Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar, sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah. (Ibnu Mas'ud)

Kejujuran adalah batu penjuru dari segala kesuksesan,
Pengakuan adalah motivasi terkuat., Bahkan kritik dapat membangun rasa percaya diri
saat "disisipkan" diantara pujian.







HALAMAN PERSEMBAHAN


Puji syukur Alhamdulillah tak hentinya ku panjatkan kepada Allah SWT,
Atas ridho-Nya, karya tulis ini ku persembahkan untuk :

‘Bapak dan Ibu’ tercinta 
yang selalu memberikan semua yang terbaik untukku,
Atas perjuangan, do’a, cinta, kasih sayang, semangat, kebahgiaan, air mata 
Dan kesabaran dalam membimbingku untuk menjadi seorang yang dapat dibanggakan.
Terima kasih atas semuanya, Nita sayang Bapak dan Ibu. 

Kakak ku tersayang ‘Mbak Umy’,
 Terimakasih atas saran dan nasehat yang selalu di berikan
Semoga mbak Umy selalu bahagia dengan keluarga kecilnya dan diberikan kelancaran 
dalam proses kelahiran anak pertama.

‘Mas Dwi  Nurafni’ tersayang 
yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat saat ku jatuh dan setia menemani melewati hari–hari bahagia & sedih
Atas  perhatian, kasih sayang, kebahagiaan, air mata, 
dan pembelajaran hidup,
Thank’s for all, Love U Ayank .


KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, cinta kasih dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Komputerisasi Penyewaaan Playstation di Laguna Playstation”. 
Penyusunan tugas akhir ini dilakukan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. 
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh arahan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih 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 Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma III di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. dan Ibu Sari Iswanti, S.Si, M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penyusunan Tugas Akhir.
	Bapak dan Ibu, mbak Umy, keluarga di Yogyakarta (Gayam & Blimbingsari) dan seluruh keluargaku tercinta di Banyuwangi  yang selalu memberikan semangat dan do’a. 
	Ajie, Zuliansyah, Rustam atas bantuan dan saran–sarannya. Agus, Sigit, Eka dan teman-teman MI 2006 yang tak dapat ku sebutkan satu per satu untuk do’a dan semangat yang di berikan.
	Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari 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 dan bagi pembaca.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,     Januari 2009
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