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kiamat. 

Penulis menyadari bahwa pembuatan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun 

dengan do’a dan ikhtiar ahkirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan 

satu persatu dalam pembuatan skripsi ini, namun dengan segala kerendahan hati 

penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
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memberikan dorongan baik secara moral maupun materil yang tidak akan 
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2. Bapak Usep Mohamad Ishaq M.Si., Ph.D, selaku Ketua Program Studi 
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wawasan, motivasi, serta bimbingan dan bantuan kepada penulis. 

6. Rekan-rekan angkatan 2015 secara keseluruhan khususnya kepada M 

Yusran Ash Shiddiq, Jonas Atjas, M Habbibi, dan 15 SK-2, penulis ucapkan 
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yang telah bersama-sama mencari ilmu dan membantu selama kuliah di 

Jurusan Sistem Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

7. Kepada seluruh teman dan anggota DCCN 2019-2020 dan kepada 

Himpunan Mahasiswa Teknik Komputer yang telah memberikan dukungan 

bagi penulis. 

Akhirnya, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan pertumbuhan dunia sains dan teknologi di Indonesia. 

 

 

 Bandung, 06 Maret 2020 

 

 

Sri Maelani 

 


