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HALAMAN PERSEMBAHAN

TUGAS AKHIR INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK  :
Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan mensupport aku selama kuliah.
	Seluruh keluargaku yang selalu mengarahkan saya
	Bapak Adi Kusjani S.T selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam proses bimbingan  sehingga Tugas Akhir ini selesai. 
	Semua orang yang mendukung pembuatan Tugas Akhirku.
	Teman -  te,man kontarakan di kanoman.
	Semua orang yang sudah membantu menyelesaikan tugas akhir ku.


















MOTTO 

	Hadirnya masalah merupakan kesempatan untuk mengetahui bagaimana  caranya untuk menyelesaikannya.

Tak ada beban yang berat, bagi tangan yang mau berusaha, dan tak ada masalah yang berat bila diselesaikan bersama-sama.



“Seorang yang bertindak pelan terkadang dapat mencapai tujuannya, orang yang tergesa-gesa terkadang mengalami ketergelinciran.”
(Abdulah Al-Qarni)

“Janganlah kamu merasa rendah diri atau susah hati. Sebenarnya kamu adalah orang-orang yang paling unggul, kalau kamu benar-benar beriman.”
(QS.Ali-Imran : 139)

Bila kamu sanggup untuk mengerjakan sesuatu dengan sendiri maka kerjakanlah dengan sendiri, tidak usah meminta bantuan orang lain. 			
(Penulis) 

Jika kamu hendak memindahkan ribuaan batu bata, maka kamu jangan melihat banyaknya batu bata tersebut, tapi kamu mulailah untuk memindahkan satu persatu batu bata tersebut niscaya batu bata tersebut akan terpindahkan semua.
(Penulis)
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Assalamu’alaikum Wr. Wb
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan baik.
Dengan selesainya penulisan Tugas Akhir ini, penulis dengan segala ketulusan dan kerendahan hati mengucapkan 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 I STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma III (D3) STMIK AKAKOM Yogyakarta
	Bapak Adi Kusjani M.T., selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas kesabaran, bimbingan dan pangarahannya.
	Bapak Ir. Hadiyono, Selaku dosen wali, Terima kasih atas  pangarahannya.
	Seluruh dosen, staf  dan seluruh elemen STMIK AKAKOM  Yogyakarta.
	Bapak  Adi Surya Nugraha, Spd. Selaku Pemilik Black Production Video Shooting.
	Bapak dan Ibu yang selalu mendo’akan dan memberi dukungan.

Dimana Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah di harapkan.
 Akhir kata, berharap Tugas Akhir ini bermanfaat bagi para pembaca semua, khususnya rekan-rekan jurusan Manajemen Informatika Amin………..
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.



							Yogyakarta,     Agustus  2007


 M. Abdurokhim 




















