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PERSEMBAHAN 

 

 

Tugas Akhir ini saya dedikasikan untuk orang - orang yang sangat saya sayangi. 

Walaupun terkadang, ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri saya sendiri, kalian 

di sini untuk percaya pada saya. Terkadang, ketika semuanya salah, kalian tampak dekat 

dan memperbaiki semuanya. 

Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling 

berharga dalam hidup saya, Ayah dan Ibu. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika 

kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih 

telah menjadi orang tua yang sempurna. 

Orang – orang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya 

untuk keberhasilan ini, kakak dan adikku. Cinta kalian adalah memberikan kobaran 

semangat yang menggebu, terima kasih dan sayangku untuk kalian. 

Tak ada tempat mengadu segala masalah selain kepada Allah, dan  apa yang didapatkan 

di dunia itu semata mata dari Allah. Alhamdulillah saya ucapkan atas segala nikmat yang 

Kau berikan. Saya hentakkan jemari ini dengan penuh perasaan, hingga meneteskan air 

mata kebahagiaan dan saya akhiri dengan petikan “Alhamdulillahirabbil’alamin”. 

Tombol titik pada keyboard laptop ini akan mengakhiri persembahan yang saya berikan. 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan. Karena atas segala rahmat dan 

nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Dalam penyusunanya 

penulis mendapatkan bimbingan serta dukungan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus - tulusnya kepada: 

1. Dosen pembimbing Bapak Dr. Achmad Zoelkarnaen R. S.T., M.Si. dan Bapak M. 

Shoful Ulum, S.T., M.T. yang rela membagi waktunya untuk bimbingan online. 

Walaupun    berkali – kali putus koneksi dan lagi- lagi revisi, bapak tetap sabar. 

Terima kasih pak.  

 

2. Orang tua penulis Bapak Sunarto dan Ibu Haryati yang dengan tulus selalu memberi 

doa dan semangat. Terima kasih ibu, bapak. 

 

3. Kepada kakak – kakak, mbak Tul, mbak Yun, mbak Riza dan mbak Eva yang selalu 

memberikan doa dan dukungan baik moral maupun mental. Terima kasih kakakku 

 

4. Teman – teman dekat penulis Nindi, Komang, Nur Afni, David, Lukas, Victor, 

Ihsan, Harits, Fikri, Uli yang selalu siap saat dibutuhkan dan selalu mengingatkan 

untuk berproges. Terima kasih sobat 

 

5. Keluarga satu kontrakan, Savero, Faizal, Dan Yoga, terima kasih sudah menjadi 

keluarga di Bandar Lampung ini 

 

6. Restu, Elsa, Dina, Selly, Adetia, Desi, dan Danta rekan satu proyek gedung rektorat 

yang saling membatu dan memberikan masukan selama penyelesaian Tugas Akhir. 

Terima kasih kawan 

 

7. Seluruh teman – teman arsi 161 yang saling mengingatkan dan menguatkan satu 

sama lain. 
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8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan 

mendoakan. 

 

Karena pandemi Covid-19 proses perancangan desain dan penyusunan laporan hingga 

sidang yang saya lalui sangatlah berbeda dari proses pada umumnya. Penulis tidak 

mengalami rasanya harus bolak – balik mencari dosen pembimbing atau menerima bunga 

dan selempang penanda kelulusan yang biasanya menanti di luar ruangan sidang, karena 

sidangnya juga online. Namun, penulis tetap bahagia, penulis berhasil mendapatkan gelar 

sarjana di tahun 2020 ini dan membuat bangga orang tua penulis. Penulis yakin dalam 

kondisi sulit seperti ini dapat membuat kita menjadi manusia intelektual yang tahan 

banting. 

Oku Timur, Juni 2020 

Penulis. 

 

 

Muhammad Dio Afriansyah 

Bagian dari lulusan 2020

 

  


