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Tngas af$ir ini saya persemSaH^an fgpada mereka yang sangat saya

cintai dixCaCam hidup ini yaitu kgpada seCurud f^eCuarga yang tanpa Cetih

6erusaha agar anafcnya 6isa tumBuh" dewasa dan mendapat^an pendidifcan yang

sama dengan ana^Cainnya dan memberi^an kasih sayang. %akakjperempuan ^u

yang tidd^hentinya memberikan semangat dan motivasi buat^u, sertajibang^u

yang teCafi memberi^an du^ungan dan segafa ^asih sayangnya sehingga a%u

dapat merasa^an kasih sayang, serta kgdua %flka^ Ipar %u yang teCah

memberi^an dorongan semangat dan teman —teman %u yogi, atditta, ian, riza,

agung, dede, fitra, zidniy, romy dan seCuruh djoco crew yang seCama ini ada

datam susah maupun senang. Terima ^asili atas semuayang teCafi ^afian berikan

£epadd ku, semoga JZCM SW*Tmemba(ds £ebai£an ^aCian semua.



HALAMAN MOTTO

' Sesungguhnya sesudafi fkesudtan itu ada ^emudahan; maka apabila kamu teCafi seCesai (dari

suatu urusan), fierjafianh.fi dengan sungguh - sungguh (urusan)yang fain.

(QS. Alam Nasyrah ayat 6 dan 7)

" Theone who lavesfittah Coves the one who CovesAdah"

(My Qiig (Brother)

"Adah mencintai orangyang cermat daCam menedti soaC- soaCyang meragu^an danyang

tidakjnembiar^an a^aCnya difcuasai oCeh nafsunya.

(JfabiMuhammadSAWS)

"Manusia tidakjnerancang untuk^gagaC, merefka gagal untu^merancang.

(WiCCiamJ.SiegeC)

"(BeCajarCah dari ^esaCahan orang Cain, Anda taf^ddpat hidup cukup Cama untukjneldkukan

semua f\esaCahan itu sendiri

(Martin Vanbee)

"Musuhyang padng herhahaya diatas dunia ini adaCah penafcut dan himbang. Temanyang

padng setia, hanyaCah ^eheranian dan keyakj.nan yang teguh.

(Andrew Jackson)
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Assallamu 'aiaikum Wr. Wh.

Puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas

karunia-Nya selalu dicurahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga

senantiasa tercurahkan pada Nabi besar junjungan kita, Muhammad SAW yang

telah menyampaikan risalah dan syari'at Islam kepada umat manusia.

Tugas akhir ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana (SI) pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tugas

akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar, karena belajar adalah sesuatu yang

tidak terbatas. Terselesaikannya tugas akhir ini penulis sadari tidak lepas dari

dorongan dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi

- tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H. Edy Suwandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas

Islam Indonesia dan seluruh jajaran Rektorat Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Ir. Gumbolo Hadi Susanto, M.Sc, selaku Dekan Fakultas

Teknologi Industri.

3. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom., selaku Ketua Jurusan Teknik

Informatika.Terima kasih atas bantuan serta kemudahan yang diberikan

selama ini.

4. Ibu Ami Fauzijah, ST., MT. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir atas

segala bantuan, kemudahan, pengetahuan, dan keikhlasa dalam

memberikan bimbingan, arahan serta masukkan selama pengerjaan tugas

akhir ini.

KATA PENGANTAR
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5. Seluruh keluarga tercinta, atas segaia cinta serta kasih sayang dan do'anya

yang tulus dan ikhlas.

6. Ketiga kakakku tercinta Arie Ferial, Ririm Rahma Putri, Herva Prahara,

yang telah memberikan perhatian, semangat dan doa selama penulis

menyelesaikan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Annisa Mujahidah atas segaia masukan, semangat

dan doa yang diberikan dari awal penyusunan sampai terselesaikannya

skripsi ini.

8. Terima kasih kepada teman - teman informatika Ian, Riza, Yogi, Aldila,

Rere, Romy yang memberikan dorongan semangat yang tulus, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kebersamaan keluarga ini luar

biasa.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

banyak membantu sejak penyusunan dari awal sampai terselesainya tugas

akhir ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang

telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi

banyak pihak demi kemslahatan bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah

SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 April 2013

EZRA MAHRESI HASANUDIN
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