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Dosen Pembimbing
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PERSEMBAHAN 

Puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, karunia, tempat aku memohon, berdoa dan meminta pertolongan dalam menghadapi segala cobaan. Lulus dan Tidaknya aku akan terus menyembah MU

Ibu dan Nenek yang sangat aku sayangi, yang telah membesarkan , mendidik, mengasuh dan memberikan apa yang selalu jadi permintaanku tanpa mengeluh sedikitpun.

“Geng” Teknik Komputer’05 yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
Mas jemmy, thank’s bwat supportnya. Alm. Cosmas Widi, selamat jalan kawan…

Ucapkan terima kasih pada seluruh dosen, staf, karyawan (lab. PRK) dan teman-teman mahasiswa semua jurusan dikampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.








MOTTO

Hidup adalah perjuangan maka buatlah mimpimu untuk jadi kenyataan hidup.
Tiada keberhasilan dan kesuksesan yang didapat secara kebetulan, kesuksesan adalah suatu akibat dari sebab-sebab yang diusahakan.
Jangan  suka  menunda apa (pekerjaan/ kebaikan) yang bisa kamu kerjakan sekarang.
keberhasilan terwujud dari kegagalan, tidak semua kegagalan itu buruk, jadikanlah kegagalan itu sebagai guru yang paling berharga.
Jangan pernah sia – siakan hari ini untuk menunggu karena  jika berusaha, akan  ada hasil yang lebih baik.

Manusia Wajib Berusaha dan TUHAN lah yang Menentukan












KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Pembangkit Gelombang Kotak dan Segitiga dengan IC LF 353” beserta laporannya dapat terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
	Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan naskah tugas akhir.

Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto, M.S.c. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
Bapak Berta Bednar, S.Si, M.T.  selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer
	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya tulis ini.
	Ucapan terima kasih pada seluruh dosen, staf, karyawan dan teman-teman mahasiswa semua jurusan dikampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.

Seluruh teman-teman Tehnik Komputer 2005 yang senasib seperjuangan, penulis bangga menjadi bagian dari kalian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.
Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua rekan-rekan yang memerlukan. Amin

						Yogyakarta,    Juli 2008

							Penulis










