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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala 

rahmat, karunia dan kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “Analisis Kinerja Routing Protocol 

AODV dan AOMDV pada WSN Dengan Menggunakan Topologi Mesh” 

Banyak sekali kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun 

laporan ini, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak 

pihak, akhirnya Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan sebagaimana 

mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik 

pikiran, tenaga, maupun waktu, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu, tenaga, dan memberikan petunjuk serta 

saran-saran dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Staff Dosen Universitas Widyatama yang dengan sabar telah 

memberikan banyak ilmu kepada saya dan teman-teman. 

3. Kedua Orang Tua, Kakak, dan semua keluarga yang selalu memberikan 

doa, dukungan, dorongan dan semangat yang begitu besar dan tulus. 

4. Sahabat-sahabatku, Aji, Budi, Ricky, Rony, Suggy, dan Tri yang selalu 

mendampingi menghibur, memberikan motivasi, semangat dan inspirasi. 

5. Teman - teman seperjuangan angkatan 2007 jurusan Teknik Informatika 

Universitas Widyatama yang telah banyak membantu. 

6. Teman - teman angkatan 2008 dan 2010 jurusan Teknik Informatika 

yang telah banyak membantu, memberikan semangat serta memberikan 

dukungan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.   

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun telah 

begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir ini. 
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Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun laporan ini, penulis 

berharap semoga Laporan Tugas Akhir  ini dapat memberikan manfaat dan 

wawasan bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri, mahasiswa, maupun pihak 

lainnya. 
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