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PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama : Achmad Kamulyo 

No. Mahasiswa : 99523 194 

Menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul : 

"Perancangan Aplikasi Iklan Online Barang Bekas Berbasis Web" 

Yang diajukan untuk diuji pada tanggal 1 Maret 2007 ada!ah hasil karya saya.
 

Dengan ini saya menyatakan bahwa selumh kompcnen dan isi JidalaU'. Laporall
 

Tugas Akhi~ ini adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemt;dian h&ri terbu~~
 

bahwa ada beberapa bagian dari karya in; adalah bukan karya saya 3endirl, maka
 

saya siap menanggung resiko dan konsekuensi apapun.
 

Demikian pemyataan ini saya buat, semoga dapat dipergullakalt sebagaimana
 

mestinya.
 

Yogyakarta, 1 Maret 2007 

(Achmad Kamulyo) 
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TUGASAKHIR 

Oleh: 

Nama : Achmad Kamulyo 
No. Mahasiswa : 99 523 194 

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji Sebagai Salah Satu Syarat
 
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jurusan Teknik Infonnatika
 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia
 

Yogyakarta, 1 Maret 2007
 

Tim Penguji :
 

Fathul Wahid. ST., M.Sc.
 
Ketua
 

Sri Kusumadewi, S.Si., M.T.
 
Anggota I
 

SyarifHidayat S.T.
 
Anggota II 

Mengetahui, 
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LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
 

PERANCANGAN APLlKASI IKLAN ONLINE
 

BARANG BEKAS BERBASIS WEB
 

TUGASAKHIR 

Oleh: 

Nama : Achmad Kamulyo 
No. Mahasiswa : 99 523 194 

Yogyakarta, 15 Februari 2006
 

Menyetujui
 

Pembimbing
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PE/RSP/Jvt/B)1J{jIJ{ 

1(upersem6aflk.gn q'ugas jIkJiir Ini Vntu~: 

jIyafianda Jf.Suparmo aan I6uncfa Jfj. Siti k,unaeni yang tercinta
 
yang tefa/i mem6erik.gn semuanya, cinta, ~asili sayane, do'a,
 

naseliat dan pefajaran yang tat temifai fiarganya.
 

Istri~u Cita eJQ.1li ClUspita Sari
 
1(a~a~u Siti (])arwati cfan jIcfimadJl6idin
 

fJ'erima ~asili atas suportnya
 

Semua kgruarga
 
yane a~u sayangi
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JfjlLjl9vt)UV PE/RJ:Jrf)l1(JtSIJf 

1(uucapfiJzn rasa terima FtasifiFtu Ftepaaa :
 

'Tlie (Big Pami{y "'Te(nikJnformatifig- 99-VII"
 

Speciaftfiank,j to :
 

:Ma6ru~ }1.li.lzirnya ~sampaian juga S'T-mu.. fiafia...
 

Sigit, '''Kem6au kf! tap top! " '.Jrta(asi~ ya ud"afi cfipinjemi Captnp
 

"0(}S2 (}ank.j" ([)iyarrndinRJ, '1 VUfyo(pak,ffie), CDido(japra), jIncfi(6e6e:{j,
 

J{endra(6atufoeQ, fig-pan nefi fjta {umpufmaen 6adminton fagi?
 

:?rias 'J(jioEcf, :M.afig-sifi atas petuafi cija(mu
 

'J(ur;tiawan)irsiu::.(CBJwO, 7(it.a 'Wisuda 6are1"1J dac!
 

'Tain, [,c;l'jut(an FJ'uunganmu na(rfafam mencmi cinta... !!
 

Wislinu, C::peNn sefesaikf'n sltripsim:ljaTI{Jan gantijL:£Ut tefU.)
 

Maltasifi atas du(ungan dan 6antuan (afian semua
 

WakJu ten'-ntfafi dawfi saut fjta bersama 6ercanda dan tertawa
 

Snma teras.:J. cerat. 6egitu 6anyaliJ\Fnangan fziditp yang /(jta [ew1tt'i 6ersama
 

}fda 6end ..ada su(a...semua 6er6aur menjadt ~nangan yano indali 6anoet
 

'Ten'maltasili ya... /(aEian wfafi 7TU1U menjacfi S.JtJ{jICR)lrr(u
 

Jl.m r.w'if I(epada teman-teman~u yano Cain
 

yang gal(.sempat a/ijJ. se6utin namanya satu-persatu
 

7'erima Ilasifi atas Cl'ersafia6atan, 'J(ekgmpaltan, 'l(fl6ersamaan, yang erat seCam.; ini
 

Semoga uapat menjadt k§nangan yang paung itufafi dan menoesanfig-n. jImien
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HALAMAN MOTTO 

(';l{fafi pasti a~an mengangJi.gt orang yang 6eriman aan 
6erpengetafiuan diantaramu 6e6erapa tingJi.gt fe6ifi tinggi. 

(}Jan jl{fafi mafia mengetafiui apa yang Ji.gmu RsTjak,g,n" 
(QS. Al Mujadilah : 11) 

"Sesunggufinyo. sesudafi /i..fsulitan itu ada /temucfafian. :M.aJi.g apa6ifa 
/tamu tefafi sefesai menlJeTjafi.g.n suatu urusan,·/i..ftja~anfafi dengan 

sunggufi-sunggufi urusan yang fain. (}Jan fianya /tepaaa rr'ufianmu-fafi 
fieuda/tnya Rg,mu 6erfiarap (( 

(QS. Asy Syarh : 6-8) 

"'K.-e6ijaR.§mwan m.~nget{!iiui apa )J1117J aRy 11. a'nc[a fa/tuJi.gn, 
kga/ifW.n mengetaIi1.l·; cara nler.a~uii9nnyu, 

aan k.§6aikg,nfafi cara mefc/tukg.nnya·' 
(David Smrr Jordan, Mantan Presiden Stanford University. 1851-1931) 
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KATAPENGANTAR 

~ 
~ 

/., \ '~\\ ~,
,:j\C:f» £Ul~ 

~ 
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Assalamu'alaikum Wr. VVb. 

Dengan mengucapkan puji d~n syukur kehadirat Allah SWT, atas segala 

limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini dengan judul : "PERANCANG.t\N APLIKAS! JKLAN 

ONLINE BARANG BEKAS BERBASJS WEB". Tak lupa pula shalawat dan 

salam kepada junjungan kita n"bi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan 

sahabat-sahabatnya. semoga selalu dalam lindungan-Nya, amino 

Lapo:<::.n tugas akhir ini disi.'~un lJrltuk ;L1elengY.:ap~ sala~ sa(u 5yarat gunll 

memperoJeh gelar Sarjarla Teknik Informatika pada Univer:;itas Islam indunesia 

dan atas apa yang telah diajarkan selama !Jerkuliahan baik teori maupun praktek, 

disamping lapnran it:l sendiri yang 'lltlrupakan l'angkaian kegiatan yang harus 

dilakukan setelah tugas akhir ini selesai. 

Untuk itu penulis menyampaikall ucapan terimakasih dan penghargaan 

yang setineei-tingginya kepada: 

1.	 Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

2.	 Bapak Fathul Wahid, ST.,MSc, selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Islam Indonesia 
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3.	 Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Faku!tas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

4.	 Bapak Fathul Wahid, ST.,MSc. Sebagai Pembimbing Tugas Akhir yang telah 

membantu dalam memberikan saran dan kritik serta ilmu pengetahuan yang 

kepada saya. 

5.	 Bapak dan Ibu atas kesabaran dan dukungan terutama doa yang tiada henti 

untuk ku. 

6.	 Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga apa yang telah mereka berikan dengan keikhlasan, mendapat 

pahaia yang setirr.j)C1.l da:i AHah SWT. Penu!is menyadari dll:(t~ pt"nuiisap laporan 

tugac; a1<hir ini masih je.t;h dari scmpurna, karcna kete!"b:ltasan kema~~u:ln dar.. 

pengalaman. Penulis menghara?kan saran dan kritik yang bersifac membangun 

untuk memperbaiki tuigas akhir il1i semoga dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh. 

Yogyakarta, 1 Maret 2007 

Achmad Kamulyo 
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