
 

 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan 

membuatmu terpana hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.” 

-  ALI BIN ABI THALIB – 

 

Untuk yang pertama, tugas akhir ini saya persembahkan kepada keluargaku tercinta, Mami, 

alm.Papi, kakak-kakak dan abang-abang saya. Serta sepupu saya yang telah tinggal Bersama saya sejak 

berada di taman kanak-kanak hingga kini. Mereka lah alasan saya bertahan dan berjuang hingga detik 

ini dan menjadi tujuan utama dalam hidup saya yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan 

semangat.  

Selanjutnya saya persembahkan tugas akhir ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan 

memilih untuk tidak menyerah hingga detik ini, satu-satunya yang paling mengerti kapasitas, 

kemampuan dan perjalanan hidup saya. Terimakasih telah menjadi perempuan hebat, kamu hebat, 

kamu kuat, semangat untuk diriku! 

Sahabat-sahabatku Forever Sweetheart, Inge, Ngesti, Alda, Tata, Sabil dan Aina yang menjadi 

sahabat serta saudara yang selalu mendukung serta menjadi tempat berkeluh kesah selama perjalanan 

saya dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. 

Dan yang terakhir, untuk seorang lelaki diluar sana yang sedang menungguku, mungkin aku 

mengenalmu, mungkin tidak. Mungkin kita pernah bertemu, mungkin juga belum. Siapapun dirimu akan 

segera ku temukan. Bersabarlah, tunggu aku. Insha Allah. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu selama ini. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Mami dan papi, Eliza Fitri dan alm. Usri Yusuf yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

segala hal seperti perhatian, kasih sayang, semangat, segala fasilitas serta doa yang selalu mengalir 

demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

2. Bapak Dr. Ing. Ir. Boedi Darma MS, dan Bapak Verza DIllano Gharata, S.Ars., M.T. selaku dosen 

pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta dorongan kepada penulis sehingga 

tugas akhir ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak Guruh Kristiadi Kurniawan, S.T., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir yang selalu membantu 

dalam memberi arahan, informasi, serta semangat kepada mahasiswa hingga dapat menunjang 

dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

4. Sahabat-sahabat penulis Forever Sweetheart, TB2ND, Kenyaman Termal, dan Keluarga Persitera 

yang menjadi tempat berkeluh kesah dan tempat pelarian dikala hidup terasa berat, yang selalu 

membantu dan mendukung penulisan tugas akhir. 

5. Ummi Humaidatul Fikriyah H dan Kgs. Moch. Reza Pahlawan yang selalu ada disaat penulis butuh 

dan membantu saya dalam mengerjakan tugas akhir ini. Kerap menjadi tempat bertukar fikiran akan 

solusi dalam setiap masalah yang ada. 

6. Rekan-rekan dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah menjadi saksi 

perjalanan sedikit cerita hidup penulis dan kerap menolong serta hadir disaat saya membutuhkan. 

7. Institut Teknologi Sumatera yang telah menjadi tempat penulis mengemban ilmu selama empat 

tahun, tempat dimana penulis berkembang dan berproses menjadi dewasa serta banyak 

pengalaman dan perasaan baru yang penulis temukan di tempat ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga Laporan 

Tugas Akhir ini dapat bermanfaat kepada para pembaca. 

Bandar Lampung, 17 Agustus 2021 

Penulis, 

Islamia Permata ZarI
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