PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini. saya, menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul:
APLIKASI E-NOVEL MENGGUNAKAN PHP

yang diajukan untuk diuji pada tanggal 8 Juli 200.5 adalah hasil karya saya.
Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak
terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan alau karya yang saya ambil 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 seolaholah sebagai tulisan atau karya saya sendiri. Saya juga menyatakan bahwa dalam Tugas
Akhir ini tidak terdapat bagtan keseluruhan atau sebagian tulisan atau karya yang saya
salin, tiru, atau ambil dari tulisan atau karya orang lain tanpa memberikan pengakuan
pada penulis atau pencipta aslinya.
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, 8 Juli 2005
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PERSEMBAHAN

/ would like to dedicate this 'hard' HI work,

to Allah, the owner of my whole body and soul.
To the most fabulous parents in this world,

Ibunda Lilis Sulistiowati and Ayahanda Nadhirin Chasbullah.
To my lovely beautiful sista and handsome bro,

M Ochie, Indah, Indra, Kiky, you are cheerfulness to me.
I Luv ya with all my heart and soul...
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Assalamu'alaikunt Wr. Wb.

First and foremost I would like to thank Lord, ALLAH SWT, for my life and
myfaith in Him that has brought me thisfar, Allah yang telah memberikan nikmat

kcsehatan dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas
Akhir ini. yang berjudul "APLIKASI E-NOVEL MENGGUNAKANPHP".

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Teknik Informatika pada Jurusan Teknik Inibrmatika. Fakultas

Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Selama penulis melaksanakan penyusunan Tugas Akhir ini, banyak kcsulitan

dan kendala yang dihadapi. Namun tidak sedikit pihak yang secara langsung maupun
tidak langsung memotivasi, membantu serta memberi masukan untuk penyusunan
Tugas Akhir ini sehingga kcsulitan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat teratasi.

Untuk itu, pada kcsempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ueapan terima

kasih yang setulus-tulusnya dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya kepada:
1. Yang tersayang Ibunda Lilis Sulistiowati dan Ayahanda Nadhirin
Chasbullah. thank you for your firm hut gentle guiding hands, thev make me

grow stronger. Thank's for your broad shoulders, listening ears, encouraging

vti

words, and thank's for your unconditional love. I am so proud to be voitr
daughter.

2. My beloved Grand Pa. Pade Kadma Kusuma. thank's for your wise words,

your affection, andyour support for me... i've /earned many things from you.
3. For my dearly beloved beautiful sista and handsome bro.... M" Ochie, Indah,
Indra, Kiky, and my beloved 'eldest sister', 'Nte U/i the 7/7' auntie, and also
my big family... Thankyou for always being there for me no matter what.

4. Bapak Dr. Ir. H. Lutfi Hasan. MS selaku Rektor Universitas Islam Indonesia

5. Bapak Ir. H. Bachrun Sutrisno, MSc selaku Dekan Fakultas Tcknologi
Industri Universitas Islam Indonesia

6.

Ibu Sri Kusumadewi. S.Si, MT selaku Ketua Jurusan Tebiik Informatika
Universitas Islam Indonesia

7. Bapak Yudi Prayudi, S.Si, M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
Terima

kasih

atas

segala

arahan,

bantuan,

dukungan,

waktu,

pengetahuannya, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis
sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. My beloved fiends.... Putri. Sri, Juang, Ifajar.

Thank's for your helping

hands, i am so grateful to have ya all as my bestfriends. Life blessings are
always more wonderful when shared betweenya friends!!!

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas
Akhir ini, yang belum sempat penulis sebutkan satu per satu. terima kasih atas
bantuannya, baik spirituil, moril maupun materiil. You are so helpful!!

vu i

Iiada karya yang sempurna. oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan

saran yang membangun untuk perbaikan lugas Akhir ini di masa yang akan datang.
Dan besar harapan penulis di balik ketidaksempurnaan ini, semoga banyak manfaat
yang dapat dipetik oleh semua pihak, khususnya bagi penulis sendiri. Amien...

Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.

Yogyakarta. 08 Juli 2005
Penulis

{ Yunita Widyaningsih )
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