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SANWACANA 
 

 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas 

curahan nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring 

salam semoga tetap tercurah kepada keharibaan junjungan Nabi  Muhammad 

SAW.Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

komputer di Universitas Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak 

menerima bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan 

ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Didik Kurniawan, S.Si., M.T. selaku pembimbing I yang telah 

memberikan ide untuk tugas akhir dan ditengah-tengah kesibukannya telah 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam kelancaran skripsi ini sehingga 

penulisan tugas akhir ini dapat di selesaikan; 

2. Ibu Astria Hijriani, M. Kom. selaku pembimbing II yang telah banyak 

membantu, membimbing, penuh kesabaran, mengarahkan, dan memberi saran 

kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat di selesaikan; 

3. Bapak Dr. Ir. Kurnia Muludi, M. Sc.selaku penguji yang telah memberikan 

nasihat, arahan, dan saran kepada penulis; 

4. Bapak Dwi Sakethi, M.Kom. selaku pembimbing akademik yang telah 

membantu penulis ; 
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5. Bapak Machudor Yusman, M. Kom. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komputer 

Universitas Lampung; 

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Ilmu Komputer yang telah memberikan 

ilmu yang sangat bermanfaat; 

7. Bapak Prof. Suharso. Ph. D. selaku Dekan FMIPA Universitas Lampung, 

beserta stafnya; 

8. Keluarga tercinta orang tuaku Bunda Hasimah Wati dan Ayah Yulian Sudri, 

yang selalu memberikan  kasih sayang, motivasi dalam bentuk moral maupun 

material dan untaian doa yang tiada henti untuk keberhasilan penulis; 

9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Ilmu Komputer 2010 Irul, Dimas, 

Dika, Amin, Rio, Revy, Alpian, Dony, Agus,  dll yang bersama-sama meraih 

kesuksesan demi mengejar cita; 

10. Teman terbaik dalam hidup, Sweetheart Revina Fitria yang tidak pernah 

berhenti memberi semangat, kasih sayang, memotivasi, dan  untaian doa yang 

terbaik untuk keberhasilan penulis; 

11. Kakak tingkat dan adik tingkat Program Studi Ilmu Komputer; 

 

Semoga Allah Swt. selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu 

dan rekan-rekan semua. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kemajuan 

pendidikan, khususnya Ilmu Komputer, amin. 

Wassalamu alaikum Wr. Wb.  

Bandar Lampung, September 2015 

Penulis, 

 

Ferdi Tanza Hartawan


