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KATA PENGANTAR

	Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesempatan dan melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.
	Dalam penulisan karya tulis ini penulis tidak lepas dari bantuan pihak lain, sehingga pada  kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.SC. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta
2.	Bapak Ir.M Guntara. M.T. selaku pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs. Berta Bednar, M.T.,selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer (TK) Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu L.N Harnaningrum, S.Si., M.T selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan masukan yang berguna sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5.	Bapak,mama kakak, dan ade2Q tercinta : Frezzy, Vin, Len, Via, Esti, Via, Yani juga keponakanku Jeson, Melany.Terimakasih atas kasih sayangnya yang tulus dan berlimpah,baik dalam doa, dukungan, bimbingan juga materi yang diberikan kepada saya selama ini.
6.	KekasihKu tersayang (Cemelypen’k) yang selalu memberi  memotivasi dalam doa, dukungan dan selalu setia menemani di dalam suka dan duka selama ini.
7.	Teman-teman Angkatan 2004,2005,2006 Jurusan Teknik komputer yaitu Ogi, Oki, Ardy, Edy, Bufon, Julius, Econk, Engkos, Aris, Joe, Kris, Tony, Bona, Parlin, Vinus, Arman, Rois, Yoni, Vani,Jack,Ilham dan semua yang tidak sempat saya sebutkan namanya  terima kasih atas kebersamaan yang memberi motivasi, dan dukungan baik secara langsung maupun dalam doa. 
8.	Seluruh staff dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang telah banyak membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam penulisan maupun materinya. sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar karya tulis ini lebih sempurna dan berguna di masa yang akan datang.
Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta adik tingkat yang masih menyelesaikan kuliahnya di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
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