
APLIKASI DOWNLOAD VIDEO PADA WAP DENGAN 

PROGRAM WML 

 

VIDEO DOWNLOAD APPLICATION ON WAP WITH WML 

PROGRAM 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menempuh  

Program Studi Strata satu (S1)  

Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik  

Universitas Kristen Maranatha 

 

Disusun Oleh : 

    Nama  :  Gita 

    NRP    :  9922055 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

2006 



KATA PENGANTAR 
 

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan puji dan syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ”APLIKASI DOWNLOAD 

VIDEO PADA WAP DENGAN PROGRAM WML” sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang sarjana Fakultas Teknik jurusan Elektro di Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

Penulis menyadari segala keterbatasan pengetahuan serta pengalaman, dan 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun penulis mengharapkan semoga Tugas 

Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak. 

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan 

dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 
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memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran pada penulis mulai dari awal 
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2. Bapak Arief Hamdani Gunawan,ST.,MT selaku dosen pembimbing II,dari 

Risti, yang telah memberikan ide dalam pembuatan Tugas Akhir ini dan telah 
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Akhir ini. Semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. 
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dapat menuntut ilmu di Universitas Kristen Maranatha dan menyelesaikan 

kuliah pada tingkat sarjana ini. 

6. Natalia Indah Setiawan yang telah memberikan cinta sepenuh hati dan 

inspirasi pada penulis dalam membuat Tugas Akhir ini. 

7. Sahabat dan teman terbaik semasa kuliah : Ricky Kurnia, Fredy Sadikun 
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semua teman – teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 

telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dalam pembuatan Tugas 

Akhir. 

8. Segenap pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, yang telah 

membantu penulis dalam masa-masa kuliah maupun penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 

 

Penulis sadar akan terbatasnya kata, pengetahuan, pengalaman serta 

kemampuan yang dimiliki sehingga penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan. 

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan 
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khususnya Fakultas Teknik Jurusan Elektro. 
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