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MOTTO

Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi akan selalu
berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.

(shitlicious)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do’a
dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat
pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa
syukur dan terimakasih saya kepada :

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat
dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa
alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Ayah dan Ibu saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a
yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada
do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja
takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah
persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian ayah ibuku.

Istri tercinta, yang selalu memberikan dukungan setiap saat dan doa yang tiada hentinya.
Semoga kita selalu bersama dalam suka maupun duka.

Bapak Chandra Kirana, S.Kom.,M.Kom selaku dosen pembimbing dalam penyusunan
skripsi ini, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dan membimbing saya
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Bapak dan Ibu Dosen penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas
meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, dan mengajarkan
pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak
Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu tertanam di hati.

Saudara saya (Kakak dan Adik), yang senantiasa memberikan dukungan, semangat,
senyum dan do’anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran
semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak
kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan
yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir
selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!
Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan
skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini
dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan
datang. Amin.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat,

rahmat dan segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi

yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata 1 (S1)

pada jurusan Teknik Informatika di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu,

kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala

keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala

kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan didunia.

2. Keluarga tercinta, ayah, ibu,dan istri tercinta.

3. Bapak Drs. Djaetun Hs yang telah mendirikan Atma Luhur.

4. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc selaku Ketua STMIK Atma Luhur.

5. Bapak R. Burham Isnanto Farid, S.SI.,M.Kom selaku Ketua Program Studi Teknik

Informatika.

6. Bapak Chandra Kirana, S.Kom.,M.Kom selaku dosen pembimbing dalam

penyusunan skripsi ini, yang telah memberikan masukan yang sangat berarti dan

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Sahabatku Doni, Romanza ,Alfian, Nouval dan semua teman-teman di STMIK Atma

Luhur Pangkalpinang angkatan 2013 .

Semoga semua jasa yang telah diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha

Esa. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada pihak yang tidak disebut.

Pangkalpinang,  Juli 2017

Penulis
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