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HALAMAN PERSEMBAHAN

(Rasa syu^ur'KeltadiratJlllaliS'H^Tatas ^arunia-jiya dan Sigiidfioan-%ya.

(Rapa^Suhdrtono dan Ibu <Endang %'idiastuti yang sangat saya cintai dan

seCafu saya susahkan, terima ^asih atas segaCa doa, didikan serta k$sih sayang

yang ta^terhingga. Setnoga pafiala yang berlipat yang mereka dapatkan, %arena

I{etida%mungl{inan6u untu^membalasnya untu^selamanya.

Vntu^ kgtiga %akak$u Lintang Xawuryan, Titriana <Retno Jfapsari dan

Listyaning 'Widowati yang fcusayang terima £asifi atas do'a dan dorongannya.

(Dan "<Dian O^satrianif^a" seseorang yang selalu mendampingi dan

menyayangi^u daCam suka maupun duka serta memberikan semangat dan

motivasi saya sefiingga bisa lulus. Setnoga apa yang ^ita liarapkan dapat
terwujud.

Jlmin.



MOFTO

"XenalilahJLttali saat senang,

niscaya <Dia akan balas mengenali anda saat susah "

"Sholat (Dapat "Menjernihkan Tikiran DanJlanya Sliolatlali "Yang <Dapat

Meninggi^an (Derajatmu (Dibadapan - 3Vya "

"Sesunggulinyafillah S.W.T^akan membantu orang-orang yang berusaba,

se^alipun la tida^memili^i kekjiatan dan kemampuan, metainkan kemauan

yang kuat serta niatyang tulus dan ikldas "

"jMhb tida^a^an merubah nasib suatu %aum becuali kaum itu yang berusaba

untukjnerubalinya "

"Jlai orang-orang yang beriman, mintakli pertolongan darijillah' dengan

^esabaran dan salat SungguhjLKah bersama orang-orang yang sabar"

(q,SAl(Baqarali:153)

"jiUab, tida^a^an membebaniseseorang kecualisepadandengan

fiemampuannya"

(QSAlQaqarab :286)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menvelesaikan

Tugas akhir yang berjudnl "Sistem Pencarian dan Reservasi Hotel

Menggunakan Sms Gateway Berbasis Delphi". Shalawat dan salam selalu

terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswahm

hasanah bagi kita semua hingga akhir zaman.

Penyelesaian Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana Teknik Elektro pada Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia. Dengan selesainya Tugas akhir ini, maka seluruh

aktivitas studi pada institusi tercinta ini berakhir dan membuka pintu untuk masuk

ke tantangan berikutnya. Proses penyelesaian tugas akhir ini merupakan

serangkaian integrasi antara teori serta praktek yang telah didapatkan semasa

duduk dibangku kuliah. Ilmu dan amal menjadi poin penting akhir dari

penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi dari tugas akhir ini masih jauh

dari sempurna, namun dengan niat yang tulus dan ikhlas, penulis menerima segala

macam kritik dan saran yang membangun demi kelangsungan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang

tak terhingga kepada :

1. Bapak Tito Yuwono,.S.T,.M.Sc selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro

Universitas Islam Indonesia,.

2. Bapak Tito Yuwono,.S.T,.M.Sc dan ibu Dwi Ana Ratna Wati ,S.T,.M.Eng

selaku dosen pembimbing yang sangat memberikan banyak inspirasi serta

motivasi dan ilmu.

3. Selunih Dosen dan karyawan FTI-UII yang bersedia dengan sabar

membantu dan membagi ilmunya.

4. Bapak, Ibu, serta kakak-kakak tercinta yang telah banyak memberikan

dorongan, limpahan do'a serta kasih sayangnya yang begitu tulus dan

ikhlas,

5. Dian Oksatrianika,.S.Psi yang telah sabar untuk memberikan semangat,

dorongan, limpahan do'a serta kasih sayangyang begitu tulus dan ikhlas.

6. Teman-teman Gen Kapak yang selalu kompak dalam memberikan

semangat, mari kita tunjukan pada dunia kalau kita bisa,

7. Seluruh teman-teman elektro 04 yang menjadikanku seorang yang

bermanfaat buat kalian semua.Terima kasih atasdukungan serta apayang

telah kita ciptakan bersama.

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

membantu sejak pengumpulan datasampai penyusunan tugas akhir

Akhir kata penulis sampaikan pula harapan semoga Tugas akhir ini dapat

memberi manfaat yang cukup berarti khususnya bagi penulis dan bagi
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pembaca pada umumnya. Sernoga Allah SWT senantiasa selalu memberikan

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Januari2010

Penyusun

/ni


