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KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karuniaNya sehingga penulis dapat m  enyelesaikan tugas akhir ini. Tulisan ini 

merupakan salah satu syarat  kelulusan yang harus dipenuhi untuk

memperoleh gelar sarjana pada Teknik Informatika Universitas Esa Unggul.

Adapun judul tugas akhir ini adalah “Analisis dan Perancangan Akses 

jarak jauh dengan teknologi VPN pada kantor Suku Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Jakarta pusat”.  Dengan  selesainya  penulisan  skripsi  

ini  tidak terlepas dari peran serta dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 

pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang 

sedalam-dalamnya kepada : 

1. Orang tua saya yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, cinta, 

dukungan dan doa, yang membuat saya tetap semangat dan berusaha 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Istriku tercinta Urip Purwasih, S.Gz dan putriku Kirana Amadea 

Artanti.

3. Bapak Ari Pambudi, S.kom, M.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Esa Unggul. 

4. Bapak Fransiskus Adikara, S.Kom MMSI , selaku Ketua Jurusan 

Teknik Informatika. 

5. Bapak Riya Widayanti S.Kom, MMSI dan Drs. Bambang Mulyanto 

SE, Mkom,  selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak 

petunjuk, saran  dan  bimbingan  dalam  penulisan  skripsi  ini. 

6. Bapak Drs H Muhammad Hatta, MM  yang telah mengizinkan penulis 

melakukan survei dan membantu dalam  proses  penyusunan  skripsi  

ini. 
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7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Komputer yang telah  

memberikan bimbingan dan tuntunan selama penulis menjadi 

mahasiswa di Universitas Esa Unggul. 

8. Teman kerjaku ( Irfan Septian, Amin dan Chairul Anwar) 

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Esa Unggul, Jakarta khususnya angkatan 2006. 

10. Kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  kami  dalam penyusunan  

skripsi  ini baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang  tidak  

dapat  kami  sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna,

karena terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh

karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima sumbangan pemikiran

serta saran dan kritik dari pembaca.

Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi

masyarakat umumnya. 

Jakarta, 28 januari 2012

                                                                                                           

      Hari Setiawan 

                                                                                                     Penulis


