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	 DISUSUN OLEH :
DYA ENGGAL ASTRYANI
No. Mahasiswa	:  063110006
Jurusan 		:  Manajemen Informatika
Jenjang		:  Diploma Tiga (D3)


SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AKAKOM
YOGYAKARTA
2008
HALAMAN PENGESAHAN

SISTEM KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA
PENYEWAAN VCD T – BOX
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

       Ketua Jurusan


Ir.Sudarmanto,M.T.

   Dosen Pembimbing I				           Dosen Pembimbing II



    M.Guntara, Ir., M.T.			                     Sari Iswanti, S.SI., M.T.
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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,M.T.





MOTTO

“Hidup tanpa ilmu adalah hampa, tetapi berilmu tanpa agama adalah kehancuran”

“Sesuatu yang tampak belum tentu sebuah kebenaran”

”Janganlah takut akan kegagalan, karena kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda”

“Orang yang mempunyai harapan adalah orang yang mempunyai segalanya”
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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 M.Guntara, Ir., M.T. selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya. 

Ibu Sari Iswanti, S.SI., M.T. selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
	Seluruh dosen dan karyawan  STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
	Bapak Supardi dan Ibu Suhartini, ayah bundaku tercinta tercinta yang selalu memeberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, serta kesabaran yang diberikan, sehingga masa-masa sulit dalam menempuh studi dapat terlampaui.
	Mas Ambyah yang selalu memberi semangat dan selalu membuatku bahagia  
	Teman - teman  MI angkatan 2006 khususnya ( Lia_oie, Ika,Citra, Dewi, Wiwik, Rustamaji, Nurdin, Yuki, Rian dan semuanya ) makasih atas kebersamaanya. Thanks for all.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan senang hati
 Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca semua, khususnya rekan-rekan jurusan Manajemen Informatika
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 


      Penulis




