
e -TOEFL

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperolch Gelar Sarjana

Jurusan Teknik Informatika

, ISLAM >

on

Nama

No.Mahasiswa

Oich:

: Reza Dharmanto

: 00 523 009

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTASTEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VOGYAKARTA

2005



PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul:

E-TOEFL

yang diajukan untuk diuji pada langgai 2 Juli 2005 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan scsungguhnya bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak
terdapat keseluruhan atau scbagian tulisan atau 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 seolah-
olah sebagai tulisan atau karya saya sendiri. Saya juga menyatakan bahwa dalam Tugas
Akhir ini tidak terdapat bagian keseluruhan atau sebagian tulisan atau karya yang saya
salin, tiru, atau ambil dari tulisan atau karya orang lain tanpa membcrikan 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 balal saya terima.

Yogyakarta, 2 Juli 2005

Yang Mcmbuat Pemyataaan.

Re/a Dharmanto

(MM. 00523009)

Saksi-saksi

Pembimbing Tugas Akhir
Merangkap Anggota Dewan Penguji

Anggota Dewan Penguji

Fathul Nyahid/yST., M.Sc. ;Vudi Prayudi, S.Si., M.Kom.
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Alhamdulillahirobbiralamin, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

senantiasa meiimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Atas kehendak-Nya pula

penulis telah menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Electronic TOEFL".

Tugas Akhir ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan

pendidikan tingkat strata satu (S-l) Teknik Informatika, Umversitas Islam

Indonesia.

Penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari saran,

bimbingan, dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu

perkenakanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Ir Luthfi Hasan, Msc selaku Rektor Umversitas Islam Indonesia

Yogyakarta

2. Bapak lr. H. Bachrun Sutrisno, MSc selaku Dekan Fakultas Teknologi

Industri Umversitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Ibu Sri Kusumadewi, Ssi, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika,

Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Fathul Wahid, ST, MSc. selaku dosen Pembimbing Payung dan bapak

M.Andri Setiawan, ST selaku dosen pembimbing Pelaksana yang telah

meluangkan waktunya untuk membenkan bimbingan dan pengarahan kepada

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.


