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Pada penyusunan tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, 

secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik 

memberikan bantuan, bimbingan, saran, serta masukan hingga selesainya tugas akhir ini. Penulis 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Tuhan YME, oleh karena kasih dan rahmat karunia-Nya yang memberikan kekuatan kepada 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Bapak Dr.Ing.Ir. Boedi Darma, MSA, selaku pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak Widi Dwi Satria, S.T., M.T, selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan 

bimbingan, arahan, dorongan, masukan, dan saran-saran kepada penulis sehingga tugas akhir 

ini dapat terselesaikan. 

4. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T, selaku dosen wali saya sekaligus koordinator tugas 

akhir yang membantu dan mengingatkan saat saya hampir tidak jadi mengikuti sidang akhir. 

5. Ibu yang selama ini telah mendengarkan keluh kesah penulis, membantu dalam bentuk 

semangat, perhatian, dukungan material, dan doa yang tidak henti-hentinya demi kelancaran 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

6. Keluarga di Jakarta (Mami, Papi, Ka Debi, Ka Beta, Adinda, Bernard), yang selalu mendengarkan 

curhatan penulis dan memberi dukungan, semangat, bantuan material, dan doa untuk 

kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Ican, yang selalu bersedia meminjamkan laptop ketika laptop penulis rusak, memberikan 

dukungan dan semangat, serta menemani penulis mengerjakan tugas akhir ini. 

8. Keluarga Jumpbot, yang telah sama-sama berjuang dari semester 1 hingga tingkat akhir dan 

selalu mendukung satu sama lain. 

9. Nuansa Viola dan Amanda Dwi Yulianti, yang selalu sharing, memberi dukungan, dan semangat 

satu sama lain. 

10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang berpengaruh pada penyelesaian tugas akhir ini 

namun belum dapat penulis tuliskan satu per satu. 

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua. 
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