Persembahan

Bismillahirahmannirahim, pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada
kedua orangtua saya yang sangat saya cintai dan hormati, Bapak Sandy Arijanto
dan Ibu Tin Oktaviani serta adik kandung saya yang amat saya sayangi Betara
Candra Arivianto yang selalu memberikan doa, dukungan semangat, agar saya
dapat menyelesaikan kuliah, penyusunan skripsi, hingga mendapatkan gelar
Sarjana di Telkom University. Keluarga kecil ini adalah penyemangat saya dalam
menyelesaikan masa perkuliahan di kampus Telkom University. Tidak lupa saya
juga ucapkan terimakasih juga kepada keluarga besar Soedjono Prawiro, yang
selalu mendukung pendidikan saya, dan mendoakan saya agar sukses dan dapat
mengangkat derajat kedua orangtua dan keluarga. Terimakasih atas dukungan
baik secara moril dan materi. Dan juga saya berterimakasih kepada teman
istimewa saya Lazuardi Rahmadhani atas doa dan dukungannya agar saya bisa
menyelesaikan masa perkuliahan dengan benar dan mendapatkan hasil yang baik.
Amin.
Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan saya IKOM 2013,
serta teman-teman yang saya kenal di Telkom University, baik itu teman
seangkatan, kakak senior maupun adik junior yang sama-sama saling mendukung
dan mendoakan satu sama lain agar kelak mendapatkan gelar Sarjana dan sukses
bersama agar dapat membanggakan dan membahagiakan kedua orangtua dan
keluarga.
Terimakasih juga untuk dosen wali saya Bapak Indra N Pamungkas, yang
sudah mendukung, dan membimbing saya selama masa perkuliahan di Telkom
University. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada dosen
pembimbing saya Ibu Sylvie Nurfebiaraning, S.Sos., M.Si. selaku dosen
pembimbing yang sudah sabar, dan mau untuk membimbing saya untuk
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik hingga pada tahap sidang skripsi
dan semoga mendapatkan hasil yang baik dengan nilai yang baik, Amin
Yarrabballamin..
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan secara lisan
maupun tulisan selama masa perkuliahan ini yang saya lakukan baik secara
sengaja atau tidak sengaja. Terimakasih untuk segala kebaikan yang kalian
lakukan kepada saya, mungkin hanya Allah SWT yang bisa membalasnya.
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