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Manajemen Informatika,


Ir. Sudarmanto, M.T.   		     Indra Yatini Buryadi, S.Kom.,M.Kom.

HALAMAN  PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada :
Allah  SWT yang  telah  memberikan Berkat dan Rahmat-Nya  sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
Ayah dan Ibuku Tercinta terimakasih atas D’oa serta  Dukunganya baik secara moril maupun materil .
Kakek, Neneku, Dek Ria dan seluruh keluargaku yang selalu memberiku semangat.
Buat sohibku Yuyun Candra Sari alias broginting makasih buat dukunganya, canda tawa,pokoknya  U are is My Best Friend .Cory ya yun aku sering ngrepotin kamu.he.he
Loiz makasih bro bwt bantuanya selama ini 
Buat  Hendri makasih buat kasih sayang dan dukunganya selama ini buat aku..
Buat wisnu makasih buat dukunganya , cori banget buat salahku yang dulu ma kamu.
Makasih Buat Bang Thomshon yang selalu membantuku
Buat temen – temenku ( Nita, mbak hera, ina, Koclex,Netha , retno, losenk,atik,khusnul, indah, meri , gita,lia,mbak dewa, rimbul, ardian, jatmiko, heri, didi,kadex, sandi dll)yang  gak bisa aku sebut satu – persatu makasih buat canda tawa, cory banget selalu ngrepotin kalian.
Untuk Ibu Indra yang telah memberikan bimbingan Tugas Akhir.
Seluruh keluarga besar STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Seluruh teman – temanku di STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
Semua yang telah memberi dukungan dan bantuannya untukku,thanks alot.
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	Senyummu buat kamu jadi cantik, ibadah (do’a) mu buat kamu jadi kuat, memberi buat kamu jadi semakin kaya, menyayangi buat kamu tahu akan arti hidup. 
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	Indah Manusia Karena Akhlaq, Indah Bulan & Bintang Karena Cahaya, Indah Benda Karena Hiasan, Indah Cinta Karena Sayang, Indah Dirimu Karena Kejujuran.
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	Usaha dan D’oa merupakan kunci kesuksesan.
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	Awali Hari ini dengan D’oa dan Senyum
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	Janganlah ingin jadi orang nomor satu , tetapi berusahalah untuk jadi yang terbaik.iv
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	Bekerjalah seperti akan hidup 1000 tahun lagi dan Beribadahlah Seperti akan mati besok.
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
	Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan naskah Tugas Akhir yang berjudul “Komputerisasi Pengolahan Data Penjualan Sepeda di Toko Diamond Klaten” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D3) jurusan Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mungkin tidak terlaksana tanpa dukungan, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak yang telah membantu hingga dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa 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 1 Bidang Akademik di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
Bpk Ir. Sudarmanto, M.T., selaku ketua jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
Ibu Indra Yatini Buryadi,S.Kom,M.Kom., selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan dan membantu dalam penyusunan tugas akhir ini.
Bpk Ali dan keluarga di Toko  Diamond Klaten yang telah membantu untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
Keluarga & Saudaraku semua yang telah memberikan apa yang penyusun butuhkan.
Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu baik berupa ide, saran, maupun pendapat yang sangat berguna dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
Dalam penyusunan tugas akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan, karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


            Yogyakarta,14 Februari 2008
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