
i 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 
 

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Tugas Akhir 

Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  

AKAKOM Yogyakarta 

dan Dinyatakan Diterima untuk Memenuhi Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya 

 

 

Pada Hari :  

Tanggal  : 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Jurusan Teknik Komputer 

 

 

 

LN. Harnaningrum, S.Si, M.T 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Totok Budioko, S.T, M.T 



ii 

 

 

 

  

Halaman Persembahan 

 

Laporan tugas akhir ini penulis persembahkan kepada: 

Ayah , Ibu , keluarga dan para sahabat. Yang terus memberi 

semangat kepada penulis agar selalu semangat dan dapat 

mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan pendidikan di STMIK 

AKAKOM Yogyakarta. 

Bapak Totok Budioko,S.T,M.T. yang telah memberikan bimbingan 

kepada penulis. 

Dosen STMIK Akakom yang telah membina dan memberi inspirasi 

bagi penulis dalam menempuh pendidikan di STMIK AKAKOM 

Yogyakarta. 

Teman-teman seperjuangan jurusan Teknik Komputer yang tidak 

dapat saya sebutkan satu-persatu, penulis berharap agar teman-

teman selalu  berjuang untuk meningkatkan kemampuan demi 

kemajuan bangsa umumnya dan bagi jurusan teknik komputer 

khususnya. 
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MOTTO 

 

 Berusaha terus menerus, karena setiap usaha yang baik tak ada 

yang sia-sia. 

 Di atas langit masih ada langit, jika kita mempunyai ilmu janganlah 

disombongkan karena masih banyak orang yang lebih pandai. 

 Ilmu dunia memang penting, namun jauh lebih penting ilmu agama. 

Karena tujuan hidup tak cukup sampai dunia saja, tetapi sampai 

pada akhirat. 
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memenuhi syarat dalam menyelesaikan program studi Teknik Komputer di 
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pembaca pada umumya . Atas segala bimbingan, dorongan dan bantuan 
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penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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5. Seluruh staf dan karyawan STMIK AKAKOM Yogyakarta yang banyak 

membantu lancarnya segala aktivitas penulisan karya tulis. 

6. Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya 

penyusunan laporan tugas akhir  ini. 

Penulis menyadari bahwa penyajian laporan ini masih banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat penulis 
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Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca  khususnya 

penulis. 
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