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LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
Nama : Siti Nurul Jannah 
NIM : 03 523 207 
Tugas Akhir dengan judu] 

Rancang Bangun Aplikasi TOEFL Untuk Pocket PC Dengan 

Teknologi .Net 

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir 
ini tidak terdapat keseluruhan tulisan atau karya yang saya ambit dengan 
menyalin, meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol atau algoritma atau 
program yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran orang lain, 
yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan atau karya saya sendiri. 

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja atau tidak, dengan 
ini saya menyatakan menarik Tugas Akhir yang saya ajukan sebagai hasil karya 
saya sendiri ini. Bila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan tindakan di 
atas, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Islam Indonesia batal 
saya terima. 

Yogyakarta, 30 April 2007 

Yang MehTyataan 

Sid ~ur~I·J1nnah 

Saksi-saksi 

FathulSalesiI··Wabid'uST.,M.Sc... . .... ..... . 

Yudi Prayudi, SSi.,M.Kom 
Saksi II 

Hendrik. ST. 
Saksi III 
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LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
 

Rancang Bangun Aplikasi TOEFL Untuk Pocket PC Dengan 

Teknologi .Net 

TUGASAKHIR 

Olen: 

Nama : Siti Nurul Jannah 
NlM :. 03 523 207 

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat
 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik Informatika
 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia
 

Yogyakarta, 30 April2Q07
 

Tim Penguji 

Fathul Wabid, ST.,M.Sc. 
Ketua 

Yudi Prayudi, SSi..M.Kom 
Anggota I 

Hendrik, ST. 
Anggotall 

Mengetahui, 

usan Teknik Informatika 
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PERSEMBAHAN
 

Rasa puji syukur aku panjatkan kopada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya aku Ilisa
 

menyolosaikan tugas akllil" hli dengan baik dan somoua akan dapat bermanfaat dikemudian
 

hari atau bagl orang laili.
 

Ucapan torima kasill juga tak lupa aku ucapkan kopada kodua orang tua ku,
 

special to ibuku sebagai sosok wanita yang solam borkorban nn. kosuksesan putra


putrinya, selalu berjuang, berjuang, dan borjuang tanpa k808llo1ah,
 

kakak-kakak kujuga koluargaku yang solalu memborikan sornangat
 

Buat Ardhan yang slllaiu monomanl disaat SOD8llg maupun duka, torima kaslh
 

Buat somua dorongan moril dan matoriil somoga oopat solosai S2nya, tereapai SIIIlII3
 

Ilarapan, eila-c1tamu, dan tidak ada hambatan apaPUD...totap setla menunggu tidak torbatas
 

ruallg dan waktu.
 

Buat Dika sallabat di moo suasana,tho bBSt partnor, our friendship Is 8Voranor.SOrry
 

aku dlJluan...sOlllOfla _sahallatan klta t.otap ada slllainanya. lamu b.-: Somangat datang
 

darl diM klta sondlrl.. Soomga kamu qat nomlin .....ang yang blsa morubah hidlJpml1 jalli
 

IIldab. SUksos,D1kl Ga ada 100 ga ramo...
 

Buat Arl, Ron, DowL Eal, copotan klllar...blar blsa Jalan-jalan lagt trus makan-makan juua. 

Thank's, girls untuk kDbarsamaan yang Indall dari awal somostor sampal sokaranD._banyak 

k_ngan Indah yang torUklr dlantara klta. Somoua kita maslh ponya banyak wakto untUk 

morajut kombali kebersaman inl. 

Boat RI11x, lama aja sob._buruan dunk. Nggak usah ngocong torus dl kampns. Slosein to 

skrlpslnya. Makaslll ya .portnya. 
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MOTTO 

.. Uruls AHighway" 

.. masa lalu adalah subuah pungalaman. ta,li 10 daJaln Rlasa lalll tillak purnah ada 

masa dupan, jangan purnah munoluh ku lIIasa lalll uRink lOungingat kunangan 

suram, "hatlah pungalamannya " 

"Susong_nya AUah S.W.T akan mumbantu orang-orang yang burusalla, 

sukalipun la tidak mumlliki kukuatan dan kumamlluan, Rl8lainkan kUlllauan yang 

kuat surta Idat yang tulus dan iklilas .. 
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Assalamu 'alaikum Wr. Wb 

AlhamduliIlah, segala puji syukur hanyalah kepada Allah SWT dan semoga 

sholawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, 

keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikut beliau (Am in). Sehingga penulisan 

laporan tugas akhir yang berjudul: Rancang Bangun Aplikasi TOEFL Untuk 

Pocket PC Dengan Teknologi .Net dapat penulis selesaikan dengan baik. 

Laporan tugas akhir ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat glLtla 

m.emperoleh gefar Sariana Teknik Informatika pada Universitas Islam Indonesia 

dan atas apa yang telah diajarkan selama perkuliahan baik teorl maupun praktek" 

disamping iaporan itu sendiri yang merupakan rangkaian kegiatan yang hams 

dilakukan setelah tugas akhir ini selesai. 

Dntuk itu saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada.: 

I.	 Ayah, Ibu dan keluarga tercinta, atas kasih sayang, do'a dan dukungannya. 

2.	 Bapak Fathul Wahid, ST. M.Sc. selaku dosen pembimbing dan Dekan 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 
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3.	 Bapak Yudi Prayudi, S.Si.,M.kom., selaku Ketua Jurusan Teknik Infonnatika. 

Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, dan pengetahuannya, serta 

kemudahan yang telah diberikan. 

4.	 Ternan-ternan yang telah membantu memberikan ide, kritik dan masukan 

dalam pembuatan tugas akhir inL 

5.	 Ternan-ternan Informatika 2003 dan seluruh pihak yang tidak dapat saya 

sebutkan satu persatu. 

Semoga apa yang telah mereka berikan dengan keikhlasan, mendapat 

pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan 

pengalaman. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

untuk memperbaiki tugas akhir ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb 

Yogyakarta, 12 April 2007 

Siti Nurul Jannah 
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