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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas 

hikmat dan berkat yang diberikan, sehingga Tugas Akhir dengan judul “WEB 

UNTUK STANDARD PENULISAN TUGAS AKHIR MELALUI JARINGAN 

KOMPUTER” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. 

 Inti dari laporan Tugas Akhir ini adalah bagaimana membuat program untuk 

keperluan mahasiswa untuk penulisan tugas akhir dalam berbasis web. Dengan 

database yang digunakan adalah MySQL dan menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrogramannya. Hal ini diupayakan untuk memberikan kemudahan dalam 

mengolah data praktikum berbasis web. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh 

dari sempurna dari yang diharapkan. Namun dengan perhatian, bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, terutama kepada : 

1.   Bapak Ir. Aan Darmawan, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Kristen Maranatha. 

2.   Ibu Ir. Anita Supartono, MSc. selaku Koordinator Tugas Akhir sekaligus 

dosen penguji yang telah meluangkan waktunya, untuk memberikan masukan 

kepada penulis. 

3.   Bapak Semuil Tjiharjadi, ST., MM., MT., selaku pembimbing penulis yang 

telah membimbing, memberikan dukungan, bantuan dan doa dalam penetapan 

topik hingga terselesaikan proyek tugas akhir ini  

4.   Segenap dosen dan seluruh pimpinan, staf, karyawan/karyawati bagian 

administrasi Fakultas Teknik Jurusan elektro, serta perpustakaan Fakultas 

teknik Universitas Kristen Maranatha. 

5. Bapak Marvin Chandra Wijaya, ST., MM., MT. selaku dosen penguji yang 

telah meluangkan waktu, memberikan  masukan kepada penulis. 
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6.   Bapak Riko Arlando, ST., MT. selaku dosen penguji yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan masukan kepada penulis. 

7. Papi, Mami, dan keluarga yang merupakan orang paling berarti bagi penulis, 

yang sangat berperan dalam dukungannya dan doanya kepada penulis. 

8. Shirley Puspita Sari dan keluarga Yogyakarta, yang selalu memberikan 

dukungan doa, masukan saran-saran, dan memberikan nilai-nilai kebenaran 

dalam kehidupan  kekristenan yang berdasarkan Alkitab. 

9. Eka Prasetya, ST., yang telah bersedia membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Teman-teman Gereja, kak Victor, Dewi, Aini, Johan, Albert, Pery, Ferdian, 

Andreas, Mery, Dennis, Sari, Betty, Heru, Syia-syia, Yosia, Adwin, dan 

semua teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terimakasih atas dukungan doa nya. 

11. Teman-teman TE, khususnya Widi, Bayu ST, David Kurniadi ST , Robert, 

Yoshua  dan semua teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. 

12. Teman-teman kos, Adi, Deddy, William, Diq, Adri, Ken-ken, Toni, Rinto, 

Haryanto Sucipto, Anoy, Anita, Mirna, Maria, Martha, Lita,  dan semua 

teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 Akhir kata penulis berharap kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat-

Nya kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan 

kepada penulis. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan.      

                                                                   

                                                                                     Bandung, Juli 2006 

 

 

                                                                                    Penulis 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 

 

Nama   : Dwiyo Haryono      

 

NRP :  0022179 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri 

bukan duplikasi orang lain. 

 

Apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia 

menerima sanksi. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

 

       Dibuat di         : Bandung 

       Pada tanggal :  Juni 2006    

 

           Yang menyatakan, 

 

 

            (Dwiyo Haryono)  

 




