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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam semoga tetap 

tercurahkan kepada tauladan umat Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita 

adalah umat beliau yang akan diberikan syafaat kelak, amin. 

 

Ketika penulis sedang dalam pendidikan Sekolah Menengah Atas, salah seorang 

guru penulis pernah berkata “Hari ini kalian belajar melalui saya, mungkin saja 

suatu saat kami para guru akan belajar dari kalian”. Kalimat tersebut selalu menjadi 

semangat bagi penulis untuk terus menjajaki tingkat pendidikan yang lebih baik. 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada : 

 

1. Dra. Wamiliana, M.A., Ph. D. selaku Pembimbing I yang selalu 

mengarahkan penulis kepada konsep berpikir yang dinamis. 

2. Didik Kurniawan, S. Si., M.T. selaku Pembimbing II yang memberikan 

inspirasi teknologi terapan kepada penulis. 

3. Dr. Ir. Kurnia Muludi, M. Sc.  selaku Pembahas yang telah meng-upgrade 

skripsi ini menjadi lebih baik. 

4. Ir. Machudor Yusman M., M. Kom. selaku Ketua Jurusan Ilmu Komputer 

sekaligus dosen pembimbing akademik. 

5. Prof. Suharso, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 



6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Komputer yang telah mendidik dan mengajarkan 

banyak pengetahuan kepada penulis. 

7. Ayahku Amri dan Ibuku Sumarni serta kakakku Khairunnisa, atas segala 

bentuk dukungan selama ini. 

8. HIMATIKA dan DPM FMIPA Unila yang telah memberikan warna dalam 

kegiatan kemahasiswaan. 

9. Serlina Muhar secara khusus, dan Eko Dwi Wibowo, Eko Dwi Nugroho, 

Rhisky Sambayu, M. Habib Algifari, Deasy Kusuma A, Izzatuz ZM, 

Marissa AR, Shara SZ yang selalu siap direpotkan serta rekan-rekan 

Mahasiswa Ilmu Komputer Angkatan 2009 yang menjadi pesaing sehat ku 

selama menuntut ilmu, kalian menjadi tolak ukur kemampuan ku selama 

perkuliahan. 

 

Skripsi ini telah diupayakan untuk menjadi tulisan yang sempurna, namun 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Terdapat banyak kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini berkaitan dengan kemampuan penulis yang terbatas, untuk itu 

penulis berharap saran dan kritik yang membangun untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat. 

 

Bandarlampung, 15 Mei 2013 
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