
 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salam dan hormat saya ucapkan terhadap sang Triratna, dengan 

dibawah lindunganNya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan judul “Analisis dan Implementasi Sistem Keamanan Menggunakan 

CCTV” 

Tugas Akhir ini ditujukan untuk mendapatkan gelar sarjana pada 

pendidikan akademik program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Esa Unggul pada jenjang pendidikan stata 1 (S-1). 

Penyusunan tugas akhir ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan 

berbagai pihak. Untuk itu dengan segala keterbatasan yang saya miliki ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : 

1. Papa dan Mama yang selalu memberikan bantuan, kepercayaan, 

dukungan, doa, perhatian dan segalanya kepada saya. 

2. Bela atas bantuan, hiburan dan cobaan yang telah diberikan pada 

saat menyusun tulisan ini. 

3. Gerry yang selalu menemani, membantu dan memberikan 

dukungan kepada saya. 

4. KMB VBI selaku organisasi kerohanian dalam kampus yang 

sangat saya hargai, melalui organisasi ini saya menemukan hal – 

hal indah dan hal – hal baru yang sekaligus menjadi pelajaran 

untuk saya. 

5. Bapak Nugroho Budhisantosa, ST. MMSI dan bapak Ir. Budi 

Tjahjono, M. Kom selaku dosen pembimbing materi dan tulisan 

yang telah memberi masukkan, ilmu dan motivasi selama 

penyelesaian tugas akhir ini. 



 
 

 

6. Khiw sang dan M. Yusuf Sumarwan yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu dan mengajari saya dalam menyusun 

tulisan ini. 

7. Bapak Fransiskus Adikara, S. Kom, MMSI selaku ketua jurusan 

yang telah memberi saya masukan pada konsep sistem dalam 

tugas akhir ini. 

8. Nicolas dan Verdy yang telah membantu dan mendukung 

terselesaikannya tulisan ini. 

9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa 

Unggul atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama perkuliahan. 

10. Seluruh teman – teman seperjuangan mahasiswa Fasilkom 

angkatan 2009 atas kekompakan dan keceriaannya selama 

perkuliahan, untuk dukungan dan kerja sama selama penyusunan 

tugas akhir ini. 

 

Sungguh menjadi kenangan yang tidak terlupakan dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. Kegigihan, kesabaran dan keberanian 

menjadi pedoman saya dalam menghadapi persoalan selama menyusun 

tulisan ini. akhir kata bersama dengan segala kekurangan pada tugas akhir 

ini saya harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. 
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