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MOTTO

•# "Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang

mengajak kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan

mencegah dari munkar, mcreka itulah orang-orang yang beruntung."

(QS : AH Imron 104).

* "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kaHan tidak akan sesat

selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu Kitabulloh (Al-Qur'an) dan

Sunnah Nabi-Nya (Al-Hadits)."

(HR.MaHk bin Anas fii Muwatho')

•# "Mencari ilmu itu wajib bagi sctiap orang Islam."

(HR. Ibnu Majah 1/81)

^ "Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kaH kamu

termasuk orang-orang yang ragu."

(QS : AI-Baqoroh 147)

-# "Amat besar murka AUab jika kalian mengatakan apa yang tidak kaHan

perbuat."

(QS:AshShaff3)

* "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya."

(HR. Ibnu Majah dari 'Abdiliah Ibnu <Umar)



RATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhana Wa Ta^ala yang telah

membcnkan hidayah dan rahmat-Nya kepada kami serta atas petunjuk-Nya pulalah

Tugasakhir ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam senantiasa kami

haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW.

Tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan

S-1 yang diwajibkan kepada mahasiswa Jurusan Teknik Infomiatika Fakultas

Teknologi Universitas Islam Indonesia. Laporan ini dibuat berdasarkan dan hasil

penelitian pada Dinas Pendapatan Daerah Yogyakada.

Dalam menyelesaikan laporan ini penyusun mendapat bantuan, bimbingan,

pengarahan dan pctunjuk serta saran dari berbagai pihak secara langsung maupun

tidak langsung yang sudah tentu bantuan tersebut sangat berharga dan berguna bagi

penulis. Oleh karena itu penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Ir. H. Bachrun Sutrisno. M.Sc, Selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia.

2. Ibu Sri Kusumadewi S.Si, MT, Selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika.

3. Bapak H. Zainudin Zukhri, ST, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah

banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis seiama ini.

4. Bapak Dar yang sangat kooperatif dlam memherikan informasi papan rekiame

seiama penulis melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Daerah Yogyakarta.

5. Pegawai-pegawai di bagian papan rekiame Dinas Pendapatan Daerah

Yogyakarta, terima kasih atas bantuannya.
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