
KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh 

 Alhamdulillahi Rabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT 

atas berkah, rahmat, hidayah, serta segala kemudahan yang selalu diberikan, 

sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

”Pemanfaaatan Open VPN Pada Model Bisnis SaaS” ini dengan segala kelebihan 

maupun kekurangannya, dan tidak lupa shalawat dan salam selalu penulis haturkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

 Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Program Strata-1 Teknik Informatika Universitas Widyatama. 

 Penulis menyadari bahwa dalam pengerjaan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 

pembaca agar dapat dijadikan sebagai perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir 

ini. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini dalam segala hal. Semoga 

semua ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi kita semua. AMIN. 

 

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 

Bandung,    Agustus 2014 
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menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tidak lupa shalawat dan salam juga dihaturkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

 Dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini penulis mendapat banyak bantuan 

baik berupa moral maupun materiil dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan 

hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang Tua penulis, Ayahanda Terhormat H.Toto Sugiarto,S.E. dan 

Ibunda Terkasih Hj.Wiwin Winarsih,S.E. Sila untuk segala curahan kasih sayang, 

pengertian, doa, dukungan, dan semua hal dalam hidupku yang tidak bisa digantikan 

oleh sesuatu apapun di dunia ini. 

2. Kakak tercinta Sushan Bomeykawati Sugiarto,S.Psy. serta Kakek dan Nenek, 

Tante dan Om, serta Sepupu2ku semua yang kusayangi.  

3. Ibu Falahah,S.T,.M.T. sebagai pembimbing, terima kasih atas segala ilmu, 

bimbingan, dan waktunya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan 

sebaik-baiknya, semoga selalu dalam ridho-Nya. AMIN. 

4. Untuk Amanda Novita Gunawan telah memberikan rasa sayangnya, 

kesetiaan, dan memberi banyak semangat, serta banyak membantu dalam pengerjaan 

tugas akhir ini. 

5. Ricky, Rony, Budi, Aji, Adi, Tri, Heru,  sahabat sepenanggungan. Semoga 

persaudaraan ini akan berlangsung selamanya 

6. Untuk semua staff dan dosen Fakultas Teknik Informatika Widyatama. 

Terima kasih atas kelancaran dan pelayanan yang diberikan 

7. Rekan angkatan 2007 atas kerjasama dan kekeluargaannya yang selalu 

memotivasi, dan memberikan saran dan masukan selama perkuliahan hingga akhir 

penulisan laporan tugas akhir ini.. 

8. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.  

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah SWT 

memberikan  pahala yang setimpal dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan 

dalam menggapai cita-cita kalian. 
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