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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Jadikan kesalahan untuk kita berbenah diri, jangan takut untuk 

memperbaikinya karena apabila kita bersungguh – sungguh untuk berbuat 

kebaikan maka Allah SWT akan senantiasa memberikan jalan. 

 Ilmu adalah perhiasan yang langka, yang membuat kamu cerdas, pintar dan 

menjadikanmu berguna bagi nusa dan bangsa. 

 Kesalahan di dunia ini bukan pada konsep, tetapi karena tidak adanya 

komunikasi 

  

KUPERSEMBAHKAN KEPADA : 

 Ayah dan Ibunda kami tercinta yang selalu mendoakan dan mengorbankan 

segalanya untuk keberhasilanku 

 Dosen pembimbing 

 Dosen pengajar Atma Luhur 

 Keluarga besarku 

 Almamater dan teman-teman seperjuangan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata Pengantar 



 
 

Dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan TA (Tugas 

Akhir) ini dengan baik sebagai bagian dari syarat untuk mencapai gelar Ahli 

Madya Komputer pada jenjang studi Diploma Tiga (DIII) Program Studi 

Manajemen Informatika di STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 

Penulis menyadari bahwa dari penulisan TA ini masih banyak kekurangan, 

namun penulis telah berusaha sebagaimana adanya untuk menyelesaikan TA ini 

dengan sebaik-baiknya.  

Berbagai upaya telah penulis tempuh untuk menyelesaikan penulisan tugas 

akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak serta 

pengalaman yang sangat berguna. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hikmat dan kesehatan 

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan tepat 

waktu. 

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

Pangkalpinang. 

3. Ibu Hamidah, M.Kom selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Informatika. 

4. Ibu Fitriyanti, M.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan kepada saya. 

5. Bapak Louis Pink selaku pemilik yang telah memberikan izin dan 

informasi serta pengarahan kepada penulis selama melakukan riset di Sky 

Brother Cell. 

6. Orang Tua kami yang tercinta yang telah memberikan dorongan moril 

maupun materil kepada kami. 

7. Serta semua pihak yang telalu banyak untuk di sebutkam satu persatu 

sehingga terwujudnya penulisan ini. 



 
 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir (TA) ini 

mempunyai banyak kekurangan, karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran yang bersifat membangun, sehingga berguna sebagai bahan 

masukan guna meningkatkan mutu dari laporan Tugas Akhir (TA) ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi para 

pembaca umumnya dan teman – teman mahasiswa/mahasiswi STMIK 

Atma Luhur Pangkalpinang Khususnya. 

 

 

Pangkalpinang,   Juli 2017 
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