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HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN

Puji syukur hanya milik Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya 
yang telah menerangi hati ku serta meridhoi setiap langkah ku sehingga dapat 
menyelesaikan laporan tugas akhir ini .

Shalat dan salam semoga selalu mencurahkan kepada nabi kami, junjungan 
kami nabi besar Muhammad SAW, yang kehadirannya merupakan rahmat 
bagi seluruh alam.

Laporan tugas akhir ini dipersembahkan khusus :

 Teruntuk ayah dan ibu ku tercinta ‘’ Rizal Hasan dan Siti Rogayah ‘’, yang 
telah membesarkan serta mendidikku hingga sekarang, salam hormat dan 
sayang ku selalu, terimakasih atas do’a cinta kasih dan sayang serta 
pengorbanan kalian selama ini. Membahagiakan kalian adalah cita-cita 
hidup ku. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-
Nya untuk kalian, Amin..

 Untuk kakak-kakak ku tersayang ‘’ Riyandi dan Dina Syilvana’’ yang 
selalau memberi secerah kasih sayang dan makna dibalik persaudaraan, 
jadilah orang yang sukses dan selalu membahagikan orang tua kita..

 Untuk kekasihku Megasari yang berarti dalam hidupku,  dan memberikan 
warna-warni dalam hidup serta kasih sayang yang tulus, yang telah 
menemaniku dalam suka maupun duka serta selalu memberikan 
semangat, motivasi dan pengorbanan yang tiada henti untuk ku dalam 
penyelesaian laporan tugas akhir ini..

 Untuk pembimbing laporan tugas akhir ini, Bapak Yurindra,M.T. yang 
selalu membimbing ku dengan sepenuh kesabaran. Saya ucapkan terima 
kasih atas saran dan kritikan selama penyusunan laporan ini..

 Untuk Kaprodi Teknik Informatika, Bapak R. Burham Isnanto,M.Kom. 
yang selalu memberikan masukan dan semangat serta bersedia 
mendengarkan curhatan kami, Saya ucapkan terima kasih banyak..

 Untuk teman – teman ku yang bersama berjuang dalam penyelesaian  
tugas akhir ini, terimakasih telah bersama berbagi semangat dan juga 
motivasi yang membangun untuk kita melangkah menggapai tujuan 
bersama, Success for all..
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 Teman-teman seperjuangan jurusan Teknik Informatika angkatan 2012 
kelas reguler sore, semoga kita menjadi orang berguna bagi bangsa dan 
negara, Amin..

 Kepada seluruh mahasiswa STMIK Atma Luhur yang masih berjuang 
menggapai impiannya, jaga terus  nama baik Almamater kita, tingkatkan 
prestasi dan karyanya, buktikan bahwa STMIK Atma Luhur adalah 
kampus yang terbaik, jagala selalu Etika, jangn pernah membedakan 
harkat dan martabat..


