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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Segala puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan 

kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat 

beserta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad 
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memberikan semangat, nasehat, doa, motivasi dan kasih sayang yang tiada henti. 

Semoga dengan prestasi kecil dari penulis ini dapat membuat bangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTTO 

 

“Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu” 

(KH. Imam Zarkasyi) 

 

 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan 

boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah 

Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(Al-Baqarah: 216) 

 

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 

maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 

(H.R Muslim) 

 

“A person who never make mistake never tried anything new” 

(Albert Einstein) 

 

“Seseungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(Al-Insyirah: 5) 
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meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis. 

6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Sulchan Hidayah dan Ibunda 

Fajar Sukowati, serta segenap keluarga yang selalu mendoakan, memberi 



semangat, dan memberikan bantuan baik secara moral maupun materil dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

7. Suami tercinta, Rafi Din  yang selalu memberikan dukungan tidak hanya dalam 

mengerjakan tugas akhir ini tetapi dalam hal baik apapun, dan selalu bersabar 

dalam menghadapi keluh kesah penulis. 
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10. Teman-teman Rumpi, Cyntia Novanda, Siti Walidah, Anisa Saidah, Annisa 

Dian Pratiwi yang telah memberi dukungan dan membantu tugas akhir penulis 
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proses yudisium penulis. 
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semangat kepada penulis. 

12. Semua pihak yang mencintai dan dicintai penulis, yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu, terimakasih do’anya. 

Tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan dan ketidaksempurnaan 

dikarenakan terbatasnya pengalaman penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan agar dapat lebih baik lagi. Semoga laporan ini 

dapat diterima dan bermanfaat bagi para pembacanya. Aamiin. 
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