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KATA PENGANTAR
بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعودبالله من شرور انفسنا 
ومنسيات اعمالنا، من يهده الله فلا مظل له ومن يظلل فلا هادي له.
واشهدان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.

Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya dan kami memohon pertolongan kepada-Nya dan kami memohon ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri-diri kami dan dari keburukan-keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada satupun Tuhan (yang berhak diibadati dengan benar) melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya.
Terlesesaikannya penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Pembuatan antenna wifi “wajan bolic” ini tidak dapat penyusun capai sepenuhnya tanpa kerja keras, do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan seuntai do’a serta rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:
	Prof., DR, Ir. Prayoto M.Sc., Selaku Ketua STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Berta Bednar, S.Si.,M.T, selaku ketua jurusan Teknik Komputer STMIK AKAKOM Yogyakarta.
	Yudi Kusnanto, S.T., selaku pembimbing yang rela meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
	Seluruh Staf Laboratorium Perangkat Keras, penyusun ucapkan terima kasih atas semua Bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan.
	Ayahanda tercinta yang selalu memberikan bimbingan tentang agama. kepada Ibunda yang paling ku cintai di dunia ini yang telah memberikan kasih sayangnya selama ini. Serta dek nisa yang slalu dukung aa’, terima kasih
	Pada sahabat-sahabatku Anton, Dody, Adit, Lisa, R-One, Dono, dan Fun. Terima- kasih atas dukungannya, maaf aku selalu merepotkan kalian.
	Untuk Dewi, terima kasih atas dukungan dan kesetiaannya selama aku diJogja, Allah yang akan membalas kebaikanmu.
	Serta semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, penyusun ucapkan terima kasih.

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat mendo’akan Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, barokah dan ampunan-Nya.
Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam. Amin.

Yogyakarta,    Januari 2009
Penyusun,


Hamdani Muhammad Ariffian

