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Shalawat dan salam Penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT tetapkan 

atas Nabi Muhammad SAW, keuarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang 

setia dengan baik sampai akhir zaman, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis 
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Akhir selaku Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika STMIK AKAKOM 
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Penulis mengakui masih sangat terbatas atas kemampuannya. Oleh karena itu, 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca 

sekalian, namun demilian Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca dalam perkembangan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini. 
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4. Bapak Danny Kriestanto, S.Kom, M.Eng dan ibu Indra Yatini B., S.Kom., 

M.Kom.  selaku dosen penguji yang telah memberikan saran serta 

bimbingan. 

5. Ibu dan Bapak saya yang memberikan doa, bimbingan kejalanNya, saran 

serta motivasi bagi saya. 

6. Teman-teman “Bodrek” Rafida, Anggoro, Intan, Fithroh, Rizki, Bagus, 

Rama, Ade, Faisal, Sutris, Eka, Kamal, Aprilius dan seluruh teman-teman 

yang selalu memberikan semangat. 

7. Serta, kepada berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sampaikan pada 

lembaran ini, yang membantu dan memberikan dorongan sehingga Penulis 

dapat menyelesaikan Skripsi ini. 

Semoga amal kebajikannya mendapat balasan dari AllahSWT. Harapan Penulis, 

sekali lagi semoga Skripsi Inidapat bermanfaat bagi Penulis sendiri khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. 
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