
 
 

SANWACANA 
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bimbingan, kesabaran dan motivasinya dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. 
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Dimas, Herman, Tanto, Choi, Rita, Dika, Revy, Udin, Hamdan, Akew, 

Lona, Irul,  Ferdy, Fajar, Pita, Oyen, Dina,  Zhia, Inoy dll, serta Mas 

Holis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama bagi rekan-rekan Ilmu Komputer. 

 

Bandar Lampung, 17 April 2015 

 

         Novi Hardiansyah 


