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KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya ucapkan pada Allah SWT yang telah memberikan

berkah, rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini

yang berjudul “Analisis Perancangan dan Implementasi RT/RW Net

Menggunakan Wireless LAN Pada Perumahan Griya Inti Sentosa”. Tugas Akhir

ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1)

di Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Teknik

Informatika.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, Saya mendapat bimbingan dan

saran dari berbagai pihak. Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih

kepada :

1) Ibu yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, cinta, dukungan

dan doa, yang membuat saya  tetap semangat dan berusaha dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.

2) Bapak Ari Pambudi, S.Kom. M.Kom. Selaku  Dekan Fakultas Ilmu

Komputer Universitas Esa Unggul juga selaku Pembimbing Materi

yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan

arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

3) Bapak Fransiskus Adikara, S.Kom.MMSI selaku Ketua Jurusan

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.

4) Bapak Drs. Bambang Mulyatno, SE., M.Kom selaku pembimbing

tulisan yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam

penulisan tugas akhir ini.

5) Sahabat-sahabatku Middle Crew yang selalu memberikan semangat,

dukungan, serta doanya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
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6) Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dorongan dan

dukungannya dalam pengerjaan tugas akhir ini.

7) Sodara-sodaraku yang selalu menyemangatiku, memberikan motivasi

dan doa sehingga aku terus semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

8) Endah Kurniawati atas perhatian, dukungan serta do’anya yang

membuat saya selalu semangat mengerjakan Tugas Akhir ini.

Serta semua orang-orang yang tidak bisa disebutkan satu persatu,

sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis

menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu

untuk itu penulis mohon kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun

demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kepentingan kita

bersama.
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