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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang maha Pengasih, sholawat 

serta salam yang selalu terucap kepada Rasulullah Muhammad SAW 

yang senantiasa akan menuntun kita hingga akhir kelak. 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan tulus dan penuh rasa 

syukur penulis persembahkan untuk : 

1. Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW yang selalu 

memberikan hidayah kepada kita semua. 

2. Kedua orang tua saya Bapak Supanggih dan Ibu Suyati yang 

telah menyekolahkan saya hingga sejauh ini. Dan tentunya selalu 

mendoakan dan mengusahakan yang terbaik untuk saya. 

Terimakasih pak terimakasih buk. 

3. Adiku satu-satunya Isna Budiarti Utami yang selalu menjadi 

alasan untuk sesegera mungkin saya menyelesaikan studi ini. 

4. Bapak Berta Bednar, Drs., M.T., yang selalu memberikan 

bimbingan dan masukan meski saya sering “ngeyel”. Alhamdulillah 

atas bimbingan bapak saya menjadi lebih siap dan paham dengan 

seluk beluk perancangan proyek akhir ini meskipun harus dengan 

cara yang sangat sulit untuk mencapainya. 

5. Keluarga dan sahabat terdekat saya Mas Bro “Gejlik” (Kakak 

saya), Nanang, Kothel, Mario, Helen, Mamet dan keluarga kece 
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yang tak pernah berhenti memberi dukungan dan hiburan saat 

menghadapi sulitnya pengerjaan proyek akhir ini. 

6. Teman yang sering saya buat marah, kesel, jengkel tapi paling 

saya harapkan bisa selfie bersama mengenakan toga yaitu 

Suranto Sigit Prayogi. Teman aku sangat mengharapkan hal ini, 

tapi apa daya kamu harus segera menyusul dan harus kuat dalam 

pendirian “semangat gaes”. 

7. HMJ Teknik Komputer yang sudah memberikan banyak 

pengalaman bahkan ide dan gagasan untuk menjadi manusia yang 

lebih baik. 

8. Laptop Lenovo Z370 biru tersayangku yang tak perlah lelah 

mendampingi saya selama studi di STMIK AKAKOM Yogyakarta 

ini, tak akan pernah saya melupakan perjuanganmu sampai sering 

layarmu biru dengan tulisan “dumping memory” dan akhirnya 

berkatmu proyek akhir ini selesai.  

9. Dan yang terakhir adalah untuk seseorang yang selalu 

menginspirasi dan menjadi rival dalam hal apapun Novian 

Claradika Dewanty, terimakasih akhirnya kita bisa lulus bareng 

dengan jalan kita yang berbebeda. 

10. Semua Mahasiswa Teknik Komputer serta seluruh Masyarakat 

STMIK AKAKOM Yogyakarta, semoga hal kecil ini bisa 

memberikan manfaat. 

 


