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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat 

ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kekurangan dan kelemahan 

penulis mengakui bahwa yang memudahkan segala urusan hidup dan yang 

memberikan kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan makalah ini adalah 

ALLAH SWT, dzat yang menggenggam segala urusan setiap makhluk. Tak 

lupa Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah yang haq yaitu 

Dinnul Islam. 

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa 

pihak yang telah dengan senang hati memberikan bantuan, baik berupa 

waktu, pikiran, tenaga, serta bimbingan dan arahan sejak penulis memasuki 

kuliah sampai dengan dibuatnya skripsi ini, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma, A.P., MBA selaku Rektor 

Universitas Esa Unggul. 

2. Bapak Dr. Ir. Husni S. Sastramihardja, M.T selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. 

3. Bapak Bambang Irawan, S.Kom, M. Kom selaku Ketua 

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer 

Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Ir. Budi Tjahjono, M. Kom selaku dosen pembimbing 

materi yang telah berkenan memberikan banyak masukan, 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan materi skripsi ini. 
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5. Bapak Drs. Holder Simorangkir, M. Kom selaku dosen 

pembimbing penulisan yang telah memberikan masukan atas 

bimbingan dalam penulisan demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Almarhum ayah dan ibu tercinta yang telah membesarkan dan 

membimbing penulis sejak kecil. Semoga ALLAH SWT 

memberikan jalan yang terang dalam kehidupan di dunia, dan 

memberikan hidayah untuk memudahkan perjalanan hidup di 

akhirat kelak. 

7. Teman - teman fasilkom angkatan 2012 yang bersahabat baik 

dengan penulis, Terutama Tom Richard Simatupang selaku 

sahabat dari pertama kuliah yang selalu membimbing penulis 

untuk mengikuti berbagai macam perkuliahan sampai akhir 

perkuliahan dan memberikan ilmunya untuk membantu 

kesempurnaan skripsi ini, dan M. Abizar Ghifari dan Peter 

Bielanny yang telah bersedia meminjamkan modem internet 

selama penulis melakukan pengerjaan skripsi hingga selesai, 

dan teman – teman fasilkom angkatan 2012 yang tidak bisa 

saya sebutkan namanya satu persatu. 

8. Semua pihak, merupakan teman baik di Universitas Esa 

Unggul dalam suka dan duka yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. Semoga amal dan kebaikan semua 

dibalas oleh Allah SWT, yang telah membantu dan 

memberikan masukan juga semangat dalam kelancaran skripsi 

ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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 Akhirnya dengan kerendahan hati penulis dan keterbatasan ilmu 

yang didapat, semoga menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi penulis. Segala 

kekurangan sempurnaan dari skripsi ini semata-mata karena keterbatasan 

penulis sebagai manusia yang lemah. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat 

membangun sangat diharapkan oleh penulis. 

Jakarta,      Januari 2017 

 

Septian Al Basit 
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