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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat TUHAN Yang Maha Kuasa atas pertolongan dan karunia-Nya sehingga penyusunan program dan penulisan Karya Tulis yang berjudul “FORUM DISKUSI PERMASALAHAN KOMPUTER BERBASIS WEB”, ini dapat terselesaikan.
      	Dalam penulisan karya tulis ini, penyusunan dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto., M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Ibu  Indra Yatini B, S. Kom., M. Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
	Bapak  Ir. M. Guntara, M.T selaku Dosen Pembimbing  yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan karya tulis ini hingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Kedua Orang Tua saya, atas doanya yang tiada lelah juga segenap cinta kasih dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
	Kak Kristo yang selalu membantu dan mendukung dalam segala hal terutama dalam hal perkuliahan penulis.
	Bapak dan Mama di Tanjung Pinang terimah kasih atas doa dan dukungannya kepada penulis.
	Seseorang yang mau membantu dengan Tulus (for 1ND4h)… makasih atas pengertian, kesabaran dan kasih sayangnya  yang jadi sumber kekuatan penulis. 
	Adik-adikKu yang baik hati, i love u broth. Ayu, Septian, Nda, Suci dan Tito kecil yang selalu menjadi motivator kepada penulis.
	Semua teman-temanKu di Yogyakarta, Br.Piet, Br.Kris, Bang Ima, Alfred, Fridoling, Wandi, Deni GAM, Mas Yoyo, Martin, Eldi, Dipta, Mulyadi, Arif, Marton, Rubi, Alfian, Frid, Olan, Om Jhon, Fandi, Ketut, Yuda, Suset, Jufrison, Eson, Ciko dan Jap.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
	Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih.
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