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PERSEMBAHAN 

 

Karya Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:  

1. Untuk kedua orang tua yang selalu berjuang demi kehidupan keluarga, selalu 

berjuang untuk kepentingan masa depan anak – anaknya, selalu bersabar mendidik 

serta memberi semangat ketika diri ini sedang putus asa,, selalu bilang tidak apa – 

apa ketika masalah selalu datang, selalu menyayangi lebih dari apapun, terima kasih 

banyak ma, pa.  

2. Bapak Dr. Achmad Zoelkarnaen, S.T., M, Si, yang telah banyak memberikan 

bimbingan, motivasi, serta semangat kepada saya. 

3. Bapak David Ricardo, S.T., M.T. yang telah banyak membantu saya selama 

pengerjaan Tugas Akhir, memberikan bimbingan, motivasi, serta semangat kepada 

saya dikala sedang putus asa. 

4. Ibu Adelia Enjelina Matondang, S.T., M.T. dosen wali yang selalu membantu 

saya dari awal masuk kuliah hingga sekarang, memberikan semangat kepada saya 

untuk terus maju dan tidak putus harapan ketika berada di kampus, mengajarkan 

saya agar tidak selalu rendah diri dan selalu percaya akan kemampuan yang saya 

punya. 

5. Ibu A Dwi Eva Lestari, S.T., M.Sc., yang selalu membantu saya ketika saya 

berada di kampus, selalu memberikan motivasi dan saran kepada saya, selalu 

mengingatkan saya ketika saya melakukan kesalahan, mengajarkan saya selalu 

tetap semangat dan berfikir positif dengan apa yang akan di hadapi, dosen yang 

sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri, terimakasih bu, selalu mendengarkan 

sedikit cerita kehidupan saya. 

6. Teman – teman dari berbagai macam prodi di kampus, yang tidak henti – 

hentinya memberikan semangat kepada saya. 

7. Untuk adik – adik Pplk 2017 Rasuna Said yang selalu memberikan semangat, 

banyak memberikan perubahan kepada diri saya untuk jadi lebih baik lagi, 

terimakasih banyak telah menjadi keluarga ke dua saya  
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

 

Alhamdulilah puji syukur kepada ALLAH SWT, karena ridho dan kehendaknya 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis sangat menyadari tugas akhir 

ini tidak akan selesai tanpa doa, dorongan, dan dukungan baik bersifat moral 

maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih 

yang sebesar- besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta yang selama ini membantu penulis dalam bentuk 

perhatian, kasih sayang, doa yang selalu dipanjatkan ketika sholat demi kelancaran 

penulis dan menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr. Achmad Zoelkarnaen, S.T., M.Si. selaku dosen pembimbing satu yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat sehingga tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. 

3. Bapak David Ricardo, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing dua yang selalu 

memberikan kritik dan saran serta semangat kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Baihaqi, Faxgih, Farid, Enrinal, Rafael, Fachri, Imam, Lezy, Gustika, Adik – 

Adik PPLK Rasuna Said 2017, Habib, Ridzi, Aldo, Yudha, Tomo, Karno  yang 

selalu memberi semangat, dorongan, serta motivasi dan dukungan moralnya 

sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan 

Semonga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan 

semoga rancangan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kepada para pembaca. 

 

 

Bandar lampung, 11 Januari 2021 

Penulis, 

 
Nadio Parasan Dika 


