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PERSEMBAHAN 

Semua keberhasilan dan kesuksesan adalah kehendak dari Buddha dan Para 

Boddhisattva dan Mahasattva, Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan dari keluarga, 

sahabat dan teman-teman yang sangat peduli dan menyayangiku. Karya kecil ini 

adalah hasil jerih payah dan perjuangan yang telah kulalui selama 3,5 tahun 

berkuliah, kupersembahkan  karya kecil ini untuk : 

1. Orang Tuaku yang sangat aku cintai dan sayangi, Papa Jamal Bani (Chin 

Kon Min) dan Mama Liana (Fung Siu Ji) yang telah berkerja keras 

membiayai dan berkorban banyak untukku agar aku bisa berpendidikan 

hingga meraih Sarjana S.Kom ini. Terimakasih untuk segala dukungan, 

kasih sayang, kepedulian dan segala hal yang tak bisa kuhitung dan 

kujelaskan. Semoga melalui karya kecil ini, aku bisa melihat senyum 

kebahagian di raut wajah mereka berdua. 

2. Kepada Mentoria Alviani Sitinjak, yang sudah kuanggap seperti adikku 

sendiri, terima kasih sudah memberi semangat dari awal hingga akhir dan 

sudah menjadi seorang sahabat dan adik yang mau mendengar segala keluh 

kesah dan mau mendengar apa yang ingin penulis curahkan selama masa-

masa kuliah, masa-masa pengerjaan skripsi, masa-masa senang dan masa-

masa sulit.  

3. Dosen Pembimbingku, Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, S.T., M.T yang 

membimbing penulis dalam memberikan saran dan kritik serta menuntun 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta ucapan terima kasih yang 

sebanyak-banyaknya karena sudah meluangkan waktu dan memberi 

dukungan kepada penulis. 

4. Kepada para Sahabatku, Mentoria Alviani Sitinjak, Meilisa dan Anna 

Theresia yang memberi support dan dukungan serta semangat dalam 

mengerjakan skripsi ini. Terimakasih telah memberi doa , dukungan serta 

semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kepada Keluarga Besar UKM DCFC dan UKM Buddha Darmajaya yang 

telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan semoga 

pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran dan kenangan yang indah. 
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6. Kepada Teman-teman seperjuanganku, Yaningsih, Evi Kurniasih, Bella 

Mamta Pratiwi, Nazwa Ikmalia Fahmi, Fina Nirmala, Syifa Rahmi Fadilla, 

Muhammad Febriyansyah Pratama, Teman-teman kelas P04 dan seluruh 

teman-teman Teknik Informatika Angkatan 2016, terima kasih telah 

menjadi teman yang selalu memberi semangat dan support selama masa-

masa kuliah ini. 

7. Kepada Mentoria Alviani Sitinjak, Muhammad Febrisyansah Pratama, dan 

Riki Febrianto Sitorus yang sudah mau menjadi teman dikala susah dan 

senang serta meluangkan waktu untuk saling sharing bersama. Terima kasih 

sudah menjadi tempat keluh kesah, saling berbagi satu sama lain dan 

menyemangati satu sama lain. Semoga Starbucks Squads selalu ada dan 

jangan saling lupa satu sama lain. 

8. Kepada Almamater tercinta, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, 

Bandar Lampung. 


