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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik. Dan terima kasih untuk: 

Mama dan Papa Tercinta 

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini 

kepada Mama dan Papa yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang 

tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertulisan kata 

cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Mama dan Papa bahagia 

karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Mama dan Papa yang selalu 

membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku 

menjadi lebih baik, Terima Kasih Mama…Terima Kasih Papa….. 

My Sister 

Untuk K Echy dan K ul,  tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian, walaupun sering 

bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima kasih atas doa dan 

bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat Ayu persembahkan. Maaf belum bisa menjadi 

panutan seutuhnya, tapi Ayu akan menjadi yang terbaik untuk kalian semua….. 

My Best Friend’s 

Buat Nur Ayu Safitri (Nur) dan Greta C.L Pinto (Etha) terima kasih atas bantuan, doa, nasehat, hiburan, 

traktiran dan semangat yang kalian berikan selama Ayu kuliah, Ayu tak akan melupakan semua yang 

telah kalian berikan selama ini. Buat teman-teman seangkatan-11 yang turut membantu selama proses 

kuliah ini makasi yaa. Buat teman SD ku Nuken & Widya makasi atas support-nya…. 

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku 

Ibu Dara Kusumawati, S.E,.M.M Selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terima kasih banyak bu…., 

saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan 

kesabaran dari Ibu. 

Terima kasih banyak Bu….Ibu adalah Dosen favorit saya. 

Seluruh Dosen pengajar di STMIK AKAKOM Jurusan SISTEM INFORMASI, terima kasih banyak untuk 

semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah kalian berikan kepada saya.. 

Almamater tercintaku “STMIK AKAKOM YOGYAKARTA” dalam memberikan fasilitas dalam proses belajar 

selama ini. 

Terima kasih untuk dukungan dan motivasinya…….. 


