
3. Ibu Sri Kusumadewi, S.Si, M.T selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

pengarahan, bimbingan, serta masukan selama pelaksanaan tugas akhir dan

penulisan laporan.

4. Keluargaku tercinta, Ayah dan Ibuku, kakak - kakakku Mas Kukuh dan Mbak

Dany, adekku Fajar serta Marco "Afkar", keponakanku tersayang, terima kasih

untuk batuan dan motivasinya.

5. Buat A' Eldy, terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan dalam

membantu serta memberikan semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Untuk teman dan tempat bertanya, Ridho dan Echi "Icon 2003", terima kasih

untuk bantuan dan masukkannya.

7. Teman-teman Kos Pondok Nganggrung Indah, asisten laboratorium SIRKEL, dan

juga keluarga besar laboratorium Terpadu Informatika atas semangat, dorongan

dan suasana kekeluargaannya.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada semua pihak

yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan tugas akhir ini. Penulis

menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat

kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf

sebelumnya serta sangat diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk

penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 April 2007

Penulis

VI



31

admin berhak memasukkan data - data seperti data intro, visus mata, contact, solusi,

huruf miopi, huruf presb dan nilai batas.

• Proses Edit Data

admin

username,

password admin
•

data intro
• intra

•• user

Gambar 3.5. DFD Level 2 Proses Edit Data

Pada DFD Level 2 proses edit data admin dapat digambarkan bahwa untuk

dapat merubah data, admin harus melalui proses login terlebih dahulu dengan proses

validasi pencocokan username dan password admin. Dalam proses edit data, admin

berhak merubah data - data seperti data user, data intro, visus mata, contact, solusi,

huruf miopi, huruf presb dan nilai batas.
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4. Antarmuka Halaman User

HEADER

TOMBOL MENU

WELCOME USER

Gambar 3.28. Rancangan Antarmuka Halaman User

Halaman user merupakan halaman khusus bagi user yang sudah melakukan proses

regristrasi dan mendapatkan username serta password user. Halaman ini baru dapat

diakses dengan login terlebih dahulu.

 


