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Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang diploma tiga (D3) jurusan / program Komputerisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM



Disusun Oleh:

EKA SAFITRI

Nomor Mahasiswa	: 053210019
Jurusan		: Komputerisasi Akuntansi
Jenjang		: Diploma Tiga
Tahun Akademik	: 2005/2006


SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AKAKOM YOGYAKARTA
2009

HALAMAN PENGESAHAN


Judul	:	Sistem Komputerisasi Penjualan Pulsa pada Kopma Selluler UNY
Nama	:	Eka Safitri
No. Mahasiswa	: 	053210019
file_4.png


file_5.wmf


Jurusan 	: 	Komputerisasi Akuntansi
Jenjang	:	Diploma Tiga (D3)

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


           Yogyakarta,     Februari 2009




Mengesahkan,
Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing,
Komputerisasi Akuntansi,








Al. Agus Subagyo, S.E.,M.Si.

Bambang P.D.P., S.E., Akt., S.Kom., MMSI.



HALAMAN  PERSEMBAHAN

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tulis ini aku persembahkan kepada:
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	Alloh SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, dan rizkinya kepadaku dan keluargaku yang senantiasa memberikan pertolongan dan ampunan bagi hamba-Nya  serta Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islii


	am di dunia.
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	Teruntuk Ayah dan Ibuku tercinta yang telah bekerja keras mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga dewasa, terima kasih atas segala dukungan, doa dan nasehat-nasehatnya.
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	Teruntuk Bulik Atun dan mbak Susi terima kasih atas dukungan, segala bantuan untukku dan keluargaku, mudah-mudahan suatu saat Eka bisa membalasnya.
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	Buat adeku yang paling manis Devi Ariel  terima kasih atas doa dan dukungannya, kamu memang hebat, teruslah berjuang dan belajar. 
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	Buat mas mas Ir-One terima kasih atas dukungan dan kesetiaannya .
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	Teruntuk kampusku tercinta AKAKOM beserta  Dosen-dosen yang senantiasa melimpahkan ilmu dan memberi petunjuk, arahan kepadaku , semua teman-temanku di AKAKOM sukses untuk kalian semua. Spesial untuk Anak-anak KA 2005 dan TI 2005 selamat berusaha dan bekerja. 
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HALAMAN MOTTO



Dengan B3 (berdoa, berusaha dan belajar), raih dan gapailah cita dan cintamu








Tak ada pengabdian yang tak berguna, sebuah pengabdian membutuhkan
kesabaran.







Jika kau cintai hartamu Itu sementara, Jika kau cintai dirimu Pasti akan mati, Jika kau cintai kasihmu Pasti akan patah hati, Jika kau cintai Tuhanmu Itu untuk selamanya













KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb,
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan kuasaNya karya tulis ini bisa saya selesaikan.
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, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 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.
	Al. Agus Subagyo, S.E.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi di  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bambang P.D.P., S.E., Akt., S.Kom, MMSI., 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.
	Pihak Kopma Selluler UNY yang telah memberikan kerjasamanya dengan baik.
	Keluargaku tercinta yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepadaku.
	Teruntuk Adekku Devi dan Mas Irwan yang selalu menemaniku setiap saat dalam senang maupun susah.

Teruntuk sahabat-sahabatku Nisa, Romadhi, mas Kholik, Novi, Wahyu, Aji, Iie, Andre dan Utoyo yang telah memberikan saran dan dukungan. 
	Teman-teman kos Kenari dan teman-teman kos pink.
Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa karya tulis ini masih belum 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 khususnya bagi penyusun dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,   Februari 2009 


Penulis

