LEMBAR PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan kemudahan yang telah diberikan. Tak lupa salawat dan salam untuk
Rasulullah SAW sebagai inspirasi terbesar bagi penulis dalam segala hal.
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas doa,
semangat, serta segala bentuk bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas
akhir ini.
Pertama dan yang paling utama, penulis sangat berterima kasih kepada orang tua
tercinta atas kasih sayang, perhatian, serta kesabaran yang telah diberikan. Tidak akan
pernah cukup kata terima kasih yang telah penulis berikan jika dibandingkan dengan
semua pengorbanan yang telah dilakukan kedua orang tua kepada penulis.
Terima kasih juga penulis haturkan kepada kedua dosen pembimbing, yaitu
Bapak Mahmud Imrona dan Ibu Retno Novi yang telah banyak memberikan
pelajaran, saran, serta bimbingan yang membuat penulis dapat mengerti dan
memahami arti sesungguhnya dari tugas akhir ini.
Kepada pihak GITS yang telah membuat aplikasi H!Bandung, penulis berterima
kasih atas data yang sangat menguntungkan penulis karena tidak dipungut biaya
apapun. Semoga kedepannya aplikasi yang dibuat dapat semakin lengkap dan
tentunya tetap gratis.
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Riri untuk doa dan semangatnya
yang sangat membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
Bagi seluruh pihak yang telah membantu secara moral maupun materil, baik dari
kalangan pejabat, dosen, maupun rakyat dan mahasiswa, penulis mengucapkan terima
kasih banyak. Berikut beberapa nama yang masih dapat penulis tulis di halaman ini.
Terima kasih kepada Dendoy, Riski, Eri, Ijal, Ulfah, Dina, Puber, Desput, Age, Wira,
Ajis, Kariki, Bayu, Upu, Masanggis, Masaji, Risna, Helti, Pipit, Vira, Nia, Penon,
Alam, Pilat, Dimas, Teguh, Danang, Adit, Tatang, Asbak, Jeje, Anto, Ave, Tono,
Yustar, Rendy, Adit, Priza, Ismi, Andika, Amri, Fadhi, Egi, Nana, Marlin, Adimas,
Cessi, Aya, Aji, Andra, Sisi, Ratna, Indah, Tanty, Eci, Rian, Pais, Jaki, Usamah,
Torik, Amar, Aria, Fityan, Giyas, Jujun, Askar, Rahmat, Ayu, Nida, Fera, Sabrina,
Mariya, Achi, Dea, Syifa, dkk.
Setiap awal pasti ada akhirnya, untuk itu akhirnya penulis mengucapkan mohon
maaf dan terima kasih. Life is too short, make your every day a holiday.
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