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DEKLARASI HAK CIPTA DAN LISENSI 

 
 
 

 
Hak cipta © 2013 oleh Mokhammad Misdianto ST, MSc., 
Program Studi Sistim Informasi, STIMIK ESQ.Beberapa bagian 
dari buku ini memiliki hak cipta. 
 

Buku ini memiliki lisensi Creative Commons 
Atribusi Non Komersial BerbagiSerupa 3.0 Indonesia. Informasi 
lebih lanjut mengenainya dapat ditemukan pada laman berikut 
ini: 
 
Lisensi BY-NC-SA – dalam bahasa Indonesia 
 
http://wiki.creativecommons.org/Licenses/by-nc-
sa/3.0LegalText_(Indonesian) 
 
Nama produk yang dipergunakan oleh perusahaan untuk 
membedakan produk mereka, sering diklaim sebagai merek 
dagang atau merek dagang terdaftar.Oleh karenanya, penulis 
menyadari akan klaim atasnya, maka nama-nama produk akan 
dituliskan dengan huruf awal, besar/kapital ataupun dalam 
huruf kapital semuanya. Semua merek dagang yang muncul 
atau sebaliknya dimaksud dalam buku ini adalah milik masing-
masing pemiliknya. 
 

http://wiki.creativecommons.org/Licenses/by-nc-sa/3.0LegalText_(Indonesian)
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Saran, komentar, koreksi dan permintaan untuk menge-
sampingkan batasan lisensi, bisa dilakukan dengan cara 
mengirimkan surel ke alamat: info@esqbs.ac.id 
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 
Segala puja dan puji syukur kami sampaikan hanya untuk 
Tuhan Yang Maha Esa, Alloh SWT, Ar-Rachman, Ar-Rahiim yang 
telah memberikan kesempatan, bimbingan sehingga kami bisa 
menerbitkan buku perdana ini. 
 
Tidak lupa disampaikan penghargaan setinggi-tingginya pada 
almarhum Ibundaku tercinta dan tersayang, Miskiati BA, yang 
telah berpulang ke haribaan-Nya di bulan Ramadhan 1434 H, 
yang selalu jadi pembimbing, penolong, penginspirasiku sedari 
aku kecil hingga saat ini. Kasih sayang yang diberikannya selalu 
tulus bagaikan sang surya yang tak pernah lupa bersinar tanpa 
pernah ngambek seharipun, dan juga bagaikan Alloh SWT yang 
selalu memberikan rahmat-Nya kepada siapapun di jagad raya 
ini tanpa pandang bulu. Terima kasih juga kepada kedua 
Ayahku, Letkol Purn.ARH Soemarto dan Kolonel Tek. Abubakar 
Kertadidjaja, Ibuku tersayang dan tercinta, Ibu Indaryati, Istriku 
tercinta, Ellya Susilawati ST yang selalu jadi inspirasiku dan 
mendampingiku selalu dan dua buah hatiku, Muhammad 
Rayhan Rasyad dan Rizqi Naufal Fahreza. 
 
Buku ini disusun sebagai salah satu buku acuan utama 
praktikum mata kuliah Aplikasi Komputer – EBGC 102, Program 
Manajemen, STIMIK ESQ. 
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Buku ini disusun dari berbagai sumber dan dengan satu tujuan 
bahwa mahasiswa/i, memiliki kewajiban untuk menambah 
pengetahuannya dengan memanfaatkan berbagai sarana dan 
prasarana yang ada, baik melalui “Mbak Google” ataupun 
sumber-sumber lainnya. 
 
Hal-hal yang dituliskan ini merupakan pengetahuan dasar dan 
diharapkan mahasiswa/i bisa melakukan inovasi maupun 
keaktifan dan kearifan untuk lebih memperkaya 
pengetahuannya di bidang Aplikasi Komputer. Kemajuan di 
bidang ini juga berkembang dengan sangat pesat sehingga 
terkadang apa yang sudah dituliskan di buku ini mungkin sudah 
tertinggal dengan begitu banyaknya teknologi baru yang kita 
dapatkan ketika kita bangun di pagi hari. 
 
Diharapkan setelah mendalami mata kuliah ini, mahasiswa/i 
STIMIK ESQ memiliki bekal yang mumpuni untuk terjun di 
pasar bebas dan dunia luar kampus baik sebagai 
wirausahawan, technopreneur ataupun intrapreneur handal, 
memiliki nasionalisme yang tinggi, menguasai iptek – ilmu 
pengetahuan dan teknologi, namun tetap berpegang dan 
memiliki imtaq – iman dan taqwa kepada Allah SWT, Tuhan 
YME, Tuhan Seru Sekalian Alam. 
 
Akhirukalam, semoga buku ini bermanfaat dan membantu 
Anda dalam mengembangkan bisnis berbasiskan teknologi 
tanpa mengenal batas negara, budaya dan bangsa. 
 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 
Pojokan Timur Jakarta, 30 Agustus 2013 
 
 
Mokhammad Misdianto, MSc. 
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1 PENDAHULUAN 

Ilmu pengetahuan telah berkembang dengan pesatnya dari 
sejak pertama kali ia ditemukan dan terus mengalami per-
kembangan ke arah yang tidak terhingga. Tak terlepas dari 
perkembangan itu adalah dunia internet yang membuat saat 
ini dunia seolah tidak memiliki batas negara, budaya dan 
bahasa. Peristiwa yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari 
Indonesia bisa dengan cepat kita ketahui beritanya dengan 
teknologi Internet. Dimana teknologi ini untuk pertama 
kalinya dikembangkan oleh pihak militer Amerika Serikat pada 
tahun 1969 dengan jaringan ARPANET (Advanced Research 
Project Agency Network).1 

1.1 Kewajiban Belajar bagi Manusia 

Kewajiban manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan 
Yang Maha Kuasa dan memiliki kesempurnaan dibandingkan 
dengan makhluk-makhluk lainnya, membuat manusia berke-
wajiban untuk terus belajar sepanjang hayatnya, seperti ter-
maktub dalam firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur’an, 
surah Al-Alaq ayat 1 – 5 sebagai berikut: 

 

Gambar 1 QS: Al-Alaq, ayat 1 – 5 

                                                             
1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet
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Dalam ayat tersebut diatas, termaktub akan kewajiban manu-
sia untuk membaca apapun yang ada di jagad raya ini baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Membacanya tentu 
dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pemurah, yang 
telah mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. 
Selain surah tersebut di atas, perlu diingat, bahwa ketika kita 
sedang mempelajari suatu ilmu, apapun itu, pada dasarnya 
kita sedang mempelajari ilmunya Alloh SWT yang tertuang di 
99 nama-Nya yang mulia yang dikenal dengan Asmaul Husna. 

1.2 Asmaul Husna 

Oleh karenanya dalam mempelajari ilmu ini, tak bisa dilepas-
kan dari dua nama-Nya yang mulia yaitu: 

 

Gambar 2 Al-Waasi’ – Maha Luas Pemberian-Nya 

Dan juga sifat-Nya yang lain, yaitu: 

 

Gambar 3 Ar-Rasyiid – Maha Cendekiawan 

Al-Waasi’, berarti Maha Luas Pemberian-Nya, yaitu kerah-
matan-Nya merata pada segala yang berwujud dan luas pula  
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