file_0.png

file_1.wmf

file_2.png

file_3.wmf

iii
		
SISTEM INFORMASI PENJADWALAN MATAPELAJARAN
 DI SMA NEGERI 1 SUMBER 
REMBANG


TUGAS AKHIR
file_4.png

file_5.wmf



	 DISUSUN OLEH :
RUSTAMAJI
No. Mahasiswa	:  063110009
Jurusan 		:  Manajemen Informatika
Jenjang		:  Diploma Tiga (D3)

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM
YOGYAKARTA
2008
HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM INFORMASI PENJADWALAN MATAPELAJARAN
 DI SMA NEGERI 1 SUMBER
REMBANG


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
Ketua Jurusan					Dosen Pembimbing
   Manajemen Informatika	
	
	Ir.Sudarmanto		                        Badiyanto,S.Kom,M.Kom
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Tugas Akhir ini telah dipertahankan dan disahkan di depan dosen penguji
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer
AKAKOM Yogyakarta, pada :
			Hari		:  
			Tanggal 	:        	

Dosen Penguji :	Tanda Tangan :
		1. 
		2. 
		3. 
		4. 



Mengetahui/Mengesahkan,
Ketua Jurusan Manajemen Informatika



Ir.Sudarmanto


MOTTO

Kejujuran adalah kunci pintu 
untuk menempuh jalan hidup berikutnya

Tiada ditanya diakhirat Berapa banyak uangmu,
 tapi setitik amalmu dan sedetik waktu ketika mengingat Tuhanmu

Dan bencilah orang yang kau benci sekedarnya saja
Siapa tahu pada suatu hari ia akan berbalik 
Menjadi yang kau cintai

Dadi menungso kudu duwe rumongso lan ojo dumeh rumungso biso

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
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Assalamu’alaikum Wr. Wb
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 selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Bapak Badiyanto,S.Kom,M.Kom selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
	Bapak Sargu dan Ibu Djawiyah yang tiada henti curahan doanya, juga seluruh keluarga besar Bani Sargu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
	Terkhusus untuk kak Zawawi yang telah membiayaiku selama ini, semoga Allah SWT yang selalu membalas kebaikanmu.   
	Ibu Kos yang telah memberikan tempat berteduh dan temen - temen kos  (Juragane, Mr Sky, Bowo, Mas Ully) terima kasih atas kebersamaannya.
	Teman - teman  Colours Community dan MI ( Dariyanto, Nurdin, Mas Firman, Mbak Dian, Dhea, Zucki, Rian, Ika, Citra, Watik dan semuanya ) makasih atas kebersamaanya, I don’t forget you.


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




