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HALAMAN PENGESAHAN
PENGENDALIAN MOTOR STEPPER
UNTUK MODUL PRAKTIKUM INTERFACE
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Telah disetujui dan disahkan dihadapan Tim Penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta dan diterima sebagai syarat guna menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma III Jurusan Teknik Komputer.






Hari		:
Tanggal	:
Pukul		:

Mengetahui :
Ketua Jurusan Teknik Komputer


( Berta Bednar, S.Si., M.T )
Dosen Pembimbing


( Sigit Anggoro, S.T., M.T.  )
MOTTO

NikmatNya mana lagi yang akan kau dustakan, (Qs, Arrohman-13),
 jika sedetik kesempatanNya datang dan memberimu nafas hidup.

NikmatNya mana lagi yang akan kau dustakan, (Qs, Arrohman-13),
jika sedetik kesempatanNya datang dan memberimu semangat.

NikmatNya mana lagi yang akan kau dustakan, (Qs, Arrohman-13),
 jika sedetik kesempatanNya datang menyelamatkan mu.

NikmatNya mana lagi yang akan kau dustakan, (Qs, Arrohman-13),
 jika sedetik kesempatanNya datang menjadi misteri sejarah.







PERSEMBAHAN

Dengan segenap perjuangan dan tetes keringat dari usahaku, akan kupersembahkan karyaku pada :
	Allah SWT, Tuhanku yang maha perkasa.
	Ayah dan ibu tercinta dengan cinta, sayang, dan perhatiannya.
	Teman-teman seperjuangan di saat yang DRAMATIS.
	Calon istri_ku kelak yang akan menjadi bagian terindah hidupku, (anak kita berapa ya?).
	Calon anakku kelak saat ini aku masih mencari nama yang tepat untuk mu.








KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Diploma III (D3) di Jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta 2007/2008. 
Pada kesempatan kali ini , penulis mengucapkan terima kasih kepada :
	Yth. Prof. DR. Ir. Prayoto, M.sc, Ketua STMIK Akakom Yogyakarta.
	Yth. Berta Bednar, S.Si., M.T. Ketua Jurusan Teknik Komputer.
	Yth. Sigit Anggoror, S.T., M.T., Dosen pembimbing tugas akhir.
	Yth. Drs. M. Basor, Dosen penguji, atas ilmu berharga di hari ujian pendadaranku.
	Yth. Totok Budioko, S.T., yang memberi pengetahuan pemrograman mesin.
	Ibunda tercinta dan Ayahanda yang luar biasa dalam dukungan dari semua aspek yang penulis butuhkan.
	Teman-teman kelompok Tugas Akhir Modul Interface yang sungguh memberi kesan luar biasa dalam sejarah hidup yang terus berjuang dengan usaha dan do’a.
	Rekan-rekan jurusan Teknik Komputer yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu dalam kesempatan ini.

Dalam penulisan itu penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun susunan kalimat, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan keritik yang sifatnyanya membangun, untuk kesempurnaan dalam penulisan laporan selanjutnya.
Semoga apa yang ada di dalam laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

						        Yogya, 20 April 2008

							 	

					                               ( Ari Budi Setyawan )
								 NIM : 053310036
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