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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, nikmat, dan 
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terimakasih kepada yang terhormat. 
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memberikan arahan, motivasi, semangat, nasihat, ilmu dan bimbingan kepada 

penulis selama menyelesaikan Skripsi ini. 
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2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, dan 2017/2018 yang selalu memberi 

nasihat, semangat, dan arahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya 

tulis ilmiah ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Sistem Komputer Universitas Komputer 

Indonesia yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmunya kepada 

penulis. 
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8. Teman-teman, Luky Ahmad, Tegar Anugrah B.B yang berjuang bersama serta 

memberi semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan karya 

ilmiah ini.  
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9. Ari Ramadhan Pratama Putra, S.Kom yang telah memberi semangat dan 

memberi saran agar penulis dapat menyelsaikan karya ilmiah ini. 

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam pembuatan skripsi ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan umumnya bagi akademisi lain untuk 

menambah ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih 

memiliki kelemahan untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan. 
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