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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat hidup dan 

kesempatan untuk menggenggam banyak ilmu semoga apa yang kudapat 

selama ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Amin 

 Bapak Jamzani dan Ibu Sudriyani tercinta, orangtua adalah motivator 

terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendoakan dan 

menyayangiku, terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran 

mengantarku sampai kini. Terimakasih teruntuk Eni Dwiyanti adikku 

satu-satunya, yang tak pernah bosan menghiburku. Tak pernah cukup ku 

membalas cinta kalian. 

 Untuk ibu Sari Iswanti selaku dosen wali juga dosen pembimbing skripsi 

saya, terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta 

nasehatnya selama saya menjadi mahasiswa Akakom. Terima kasih 

untuk Pak Cuk Subiyantoro atas saran dan sasihatnya juga ceramahnya 

selama ini, pesan-pesan Pak Cuk takkan terlupa, juga untuk Bapak 

Soerjono (Ketua Yayasan) yang jika berpapasan selalu dengan 

semangatnya menyemangatiku untuk terus semangat ! Terima kasih 

banyak pak. 

 Keluarga besarku, pakde, bude, bulek, paklek terimakasih nasihat-

nasehat kecil yang sangat bermakna untukku, semua akan selalu aku 

ingat. 

 Untuk Didik Prasetio, terima kasih atas semua perhatian yang selalu 

mengingatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi, terimakasih juga 

atas pelajaran-pelajaran hidup selama ini. Tak kan terlupa.  
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 Terima kasih untuk doa dan penyemangat dari sahabatku tersayang 

Ririn, Riyanti, Vana, Tiara, Novi, dan Erwin. Semoga kita bisa 

mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Ingatlah, seberat apapun 

perjuangan kita, kelak kita akan memetik hasil jerih payah kita. 

 Keluarga besar Flashnet, terima kasih atas doa, nasihat, motivasi dan 

hiburan disetiap harinya teruntuk Mas Imam, Mas Varkhan, Mba Emi, 

Mas Rasyid, Mas Chirul, Mas Romi, Mas Chusen, dan Mas Suryanto. 

Aku sangat beruntung bertemu dengan kalian yang super gokil, super 

nyebelin, super usil! Percayalah, tanpa kalian hari-hariku takkan 

seberwarna ini. Kalianlah ‘guru’ diluar akademikku selama ini. Love 

You All. 

 Terima kasih untuk keluarga besar MENWA STMIK AKAKOM Novi 

Rino, Erwin, Andre, dan Putri. Semua tangis canda tawa kita di Mako, 

akan menjadi kenangan tak terlupakan seumur hidup. Dan untuk Tri, 

Nisa, Feni, Hafiz , Roland, Tina, Efend, Wilfridus dan Lutvi, selamat 

menyelesaikan studi untuk junior-junior penerus, teruslah jaya 

MENWA-ku tercinta. 

 Terimakasih untuk Hermawan , Rintaufani yang selalu menyemangatiku 

juga telah membantuku selama ini, sukses untuk kita semua. Amin 

 Terimakasih juga untuk Mas Ahzan sudah banyak mengarahkan juga 

membantu kekurangan-kekurangan dalam pengumpulan syarat-syarat 

yudisium.  

 Buat teman-teman seperjuangan TI angkatan 2011 STMIK AKAKOM 

Joko, Richa, Ratih, Kokom, Ridho, Bintang, Dhani, Agus, Bombom, 

Henggar, Tika, Iwan, Wawan, Novi_bawel, Rini dan teman-teman 

yang tidak dapat aku sebutkan satu per satu, terima kasih, perjalanan 

dan kebersamaan kita selama ini adalah kisah yang hebat!  


