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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik 

dan hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini dengan lancar.Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan 

kepada junjungan baginda Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan 

sahabatnya, semoga kita menjadi pengikutnya yang kelak mendapatkan syafa’at di 

akhirat kelak. Amin. 

Adapun judul penulisan skripsi ini adalah “SISTEM KEAMANAN RUANG 

SERVER DENGAN PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER 

BERBASISRADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DIKANTOR 

IMIGRASI KELAS I PANGKALPINANG”. Pada penulisan skripsi ini penulis 

menyadari masih belum sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman penulis. 

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang 

memberikan dukungan, bimbingan, pengarahan dan bantuan kepada penulis. Oleh 

karena itu, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, terutama kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat  dan Karunia-Nya. 

2. Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan umat manusia. 

3. Ibundaku Almh, Ayahandaku Alm. Istriku Tercinta Nadia, Kedua Anakku 

Ozil Budi Sentosa dan Pamela Ramadhani Budi Sentosa, Mertuaku Ditotok 

Pakpahan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pangkalpinang dan seluruh 

pegawai, beserta semua keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu yang selalu  memberikan dukungan baik materil maupun spiritual, 

karena berkat doa dan restu mereka penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Djaetun Hs, selaku pendiri STMIK Atma Luhur. 

5. Bapak Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc, selaku Ketua STMIK Atma Luhur. 

6. Bapak R. Burham Isnanto, M.Kom, selaku Kepala Program Studi Teknik 

Informatika. 
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7. Bapak Agus Dendi Rachtmasyah., S.Kom., M.Kom, selaku Dosen 

Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam memberikan 

bimbingan dan arahan serta petunjuk kepada penulis sehingga terselesaikan 

Laporan Skipsi ini. 

8. Rekan-rekan seperjuangan  mahasiswa STMIK Atma Luhur Pangkalpinang 

angkatan 2012. 

9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 

 

Akhir kata penulis mohon maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini, masih 

banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini. 

 

Pangkalpinang, 29 Juli 2016 

 

 

 

Miftahudin Budi Sentosa 

 

 


