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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta 

hidayah-Nya, diiringi sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah 

Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “Analisis Kinerja Routing 

Protocol Ad Hoc On-Demand Distance Vector Terhadap Serangan Black Hole 

Pada Mobile Ad Hoc Network” ini dengan baik. 

Penyusunan laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat dalam 

kelulusan dan memperoleh gelar sarjana di Program Studi Teknik Informatika, 

Fakultas Teknik, Universitas Widyatama Bandung. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari masih jauh 

dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca. Penulis juga berharap semoga laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 
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