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Karya Tulis Ini Telah Dipertahankan dan Disetujui di Depan Dosen    Penguji Program Studi Manajemen Informatika Jenjang Diploma Tiga STMIK AKAKOM Yogyakarta


           Yogyakarta, 	Agustus 2008


Mengesahkan,

     Ketua Jurusan                 			          	Dosen Pembimbing,
Manajemen Informatika,


Sudarmanto, Ir., M.T.					Dison Librado, S.E.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto
Selama kesempatan itu masih ada tetap semangat dan optimis.
Jangan jadikan cobaan sebagai pematah semangat, tapi jadikanlah sebagai pemicu semangat.





Persembahan
Karya tulis ini saya persembahkan kepada :
Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas do’a serta kasih sayangnya.
Kadek, terimakasih untuk semua dukungan dan perhatiannya.
Sahabat- sahabatku (Mba’ Danti, Mba’  Nurul, Nisa, Irma, Eka ,Fitri,  Wati dan Dina) yang telah memberi semangat dari awal pembuatan karya tulis ini sampai selesai. 







KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb,
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan baik.
Maksud dan tujuan Karya Tulis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh STMIK AKAKOM Yogyakarta untuk menyelesaikan program Diploma III. Dalam pembuatan karya tulis 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, dengan segenap kerendahan hati ucapan terima kasih disampaikan kepada  :
	Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Ir. M. Guntara, M.T.  selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Sudarmanto, Ir., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.


	Dison Librado, S.E. sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu  dalam memberikan petunjuk, pengarahan serta bimbingan yang besar dalam karya tulis ini.
	Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis.
	Seluruh staf dan karyawan SMK Penerbangan Angkasa Ardhya Garini Adi Sutjipto yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk lancarnya penulisan karya tulis ini.
	Semua teman- teman di kos melati atas, dan semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya penyusunan karya tulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis dan rekan-rekan semuanya.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis 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 karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta,      Agustus  2008
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