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PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT, Tugas Akhir ini saya

persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Bapak H. Sufa’at dan Ibu Hj. St. Ummu Hanik yang

selalu ku sayangi dan ku hormati terimakasih atas usaha, do’a, nasihat, yang

tiada henti dan mengorbankan segalanya demi kesuksesan anak – anaknya.

2. Mbak Zaim, kak Zamil, dek A’ik, nang Zaka, nenek, kakek, dan seluruh

keluargaku yang aku sayangi terimakasih atas do’a dan dukungannya.

3. Seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku.

4. Teman – teman ku tersayang Nur Fitriana, Yuneta, Nerlinda, Huwaina,

Istirokah, dan teman – teman seperjuangan teknik informatika angkatan 2010,

terima kasih atas kebersamaanya selama ini dan selalu memberi semangat dan

dukungan dalam mengerjakan tugas akhir.

5. Pembaca yang budiman.
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MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) yang

lain” (Q.S Al – Baqarah : 286)

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai
dengan do’a, karena sesungguhnya nasib seorang manusia tidak akan berubah

dengan sendirinya tanpa berusaha”

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama
untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan dengan

penuh keikhlasan, Istiqomah dalam menghadapi cobaan”

“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat
baik terhadap diri sendiri “ (Benyamin Franklin)

“Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.

Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh”

(Andrew Jackson)
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