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YOGYAKARTA

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


Sri Redjeki, S.Si, M.Kom.
Dosen Pembimbing II


Cosmas Haryawan,S.TP, S.Kom.

Ketua Jurusan
Manajemen Informatika


  Ir.Sudarmanto, M. T.
MOTTO

Nggak ada langit yang selamanya kosong/hampa..........

Kejujuran adalah dasar dan prinsip utama
Karena kejujuran merupakan suatu kepribadian

Selalu berusaha melakukan yang terbaik,
Walau pada akhirnya mungkin kita bukan yang terbaik,
Tapi setidaknya di dalam diri kita ada usaha dan do’a

Di hamparan langit yang luas,
Ada bulan dan bintang, dimalam hari, ada juga mentari dan awan, disiang hari
Kadang mereka bersinar, kadang juga redup, begitu juga kehidupan.
Disaat salah satu diantara mereka redup, maka salah satu yang lainnya menerangi,
Begitulah, hidup, kasihsayang, dan persahabatan

Demi Nama Tuhan yang telah menunjukan aku keindahan 
dan Telah mengijinkan aku untuk mencintainya 
maka akan tetap aku abadikan cinta-MU.
Sesungguhnya aku milik Allah dan kepada-Nya aku akan kembali


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir  ini dengan baik.
Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung mapun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada:.
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
	Bapak Ir. Sudarmanto, M. T selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Ibu Sri Redjeki, S.Si, M.Kom selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
	Bapak Cosmas Haryawan,S.TP, S.Kom selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
	Bapak dan Ibu yang sudah berjuang keras baik secara materi dan do’anya selama ini, juga semua keluarga dirumah
	Mbak Erna yang selalu membantu, disaat aku membutuhkan, semoga Allah SWT yang selalu membalas kebaikanmu.  
	Mas Anung dan Dik Irma, makasih atas dukungannya selama ini, semoga Allah SWT yang selalu membalas kebaikanmu.  
	“Z. Eka. P” makasih banget dah membantu aku selama ini, memberi semangat, yang selalu sabar dan menghiburku disaat aku sedih, selalu ada disaat aku butuh, makasih banget buat semuanya.
	Temen - temen kos “Melati atas” (Mb. Danti, Mb. Nurul, Mb. Nisa, Mb. Arum, Mb. Irma, Eka, Dina, Fitri, Mindo, & Ros) terima kasih atas dukungan, kebaikan, dan kebersamaannya selama ini.
	Sahabat – sahabatku Rustam, Nurdin, juga temen – teman MI, khususnya HMJ MI, makasih banget atas kebersamaanya, dukungan, dan supportnya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan.
 Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca semua, khususnya rekan-rekan jurusan Manajemen Informatika
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 


      Penulis



