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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamin. 

Pertama sekali penyusun panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Hanya 

dengan ridho dan inayahNyalah pada kesempatan kali ini anugerah dan hidayahNya 

masih dapat kami nikmati. Sehingga kami dapat usai melaksanakan Tugas Akhir 

sekaligus menyusun laporannya. 

Tugas akhir dan penyusunan laporan ini untuk memenuhi salah satu 

persaratan akademis guna menempuh gelar diploma tiga pada jurusan Teknik 

Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 

Yogyakarta. 

Walaupun masih banyak kesalahan dan kejanggalan, baik itu disengaja atau 

tidak, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan manusia. Hal tersebut dikarenakan 

masih kurangnya ilmu dan kemampuan yang masih terbatas sekali,juga dalam hal 

pengalaman dan penguasaan materi yang masih terlalu dangkal.Tetapi kekurangan 

tadi justru hendaknya menjadi motivasi untuk terus maju dan berkembang. Walaupun 

demikian laporan yang sederhana ini sudah merupakan upaya maksimal untuk 

menyajikan yang terbaik, maka dengan segala kerendahan hati kritik dan saran dari 

pembaca sangat diharapkan sekaligus revisi, untuk evaluasi dan peningkatan mutu 

serta kualitas laporan ini. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penyusunan dapat terwujud 

sedemikian adanya tak lain dan tak bukan karena adanya bantuan, arahan, bimbingan 

dan motivasi dari berbagai fihak. Untuk hal tersebut pada kesempatan ini penyusun 

ingin sekali menghaturkan rasa terima kasih yang tulus kepada : 

 

 

 

 



1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 

2. Bapak Drs. Tri Prabawa. M.Kom, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta. 

3. Ibu Sari Iswati, S.Si., selaku Ketua Jurusan Teknik Informarika Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputrer AKAKOM Yogyakarta. 

4. Bapak A. Budi Sugiharjo, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun tugar akhir ini. 

5. Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memanjatkan doa ke hadirat Allah swt 

untuk keberhasilan anaknya dan selalu memberikan dorongan semangat dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

6. Kakak dan Adikku tersayang yang telah memberi dorongan dan semangat dalam 

menyusun tugas akhir ini. 

7. Kakak-kakakku  di Pandean  47 yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

8. Teman-teman di Kost Al’fajri yang telah memberikan dorongan dan membantu 

dalam menyelesaikan tugass akhir ini. 

Dalam penyusunan karya tulis penyusun menyadari masih terdapat 

kekurangan baik dalam hal isi maupun cara penyajian materi, oleh sebab itu kritik  

dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi sempurnanya 

karya tulis ini. 

 

 

                                                             Yogyakarta,    September 2000 

 

                                                                             Penyusun                

                  

 

 



           

  

 

 

 


	HALAMAN PENGESAHAN
	Karya tulis ini telah diuji dan disahkan dihadapan Tim penguji Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta pada :
	Pembantu Ketua I    Dosen Pembimbing


	KATA PENGANTAR

