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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan program dan penulisan Karya Tulis yang berjudul “INSTALASI DAN KONFIGURASI JARINGAN KOMPUTER PADA APLIKASI BILLING WARNET“, ini dapat terselesaikan.
      	Dalam penulisan karya tulis ini, penyusunan dapat terwujud berkat bantuan, arahan, bimbingan, dan motivasi berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto., M.Sc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta, yang telah mengarahkan dan  membimbing hingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Bapak Drs.Berta Bednar M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Diploma 3 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.

Bapak Drs.Berta Bednar M.T. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan karya tulis ini hingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan.
	Mama yang telah berada di sisi Allah SWT terimakasih karena telah melahirkan dan mengantarkan penulis sehingga penulis dapat duduk di bangku kuliah. 
	Bapak dan Ibu tercinta, atas kesabaran dan penantian yang tiada lelah juga segenap cinta kasih dan bimbingannya selama ini kepada penulis.
	Kedua saudaraku, i love u broth. Septian dan Suci yang selalu menjadi motivator kepada penulis.
	Big Family of Tanjung Pinang & Batam Kep-Riau,Magelang & Gamping thanks for all.
	Seseorang yang mau membantu dengan Tulus (for 47d1)… makasih atas pengertian, kesabaran dan cintanya  yang jadi sumber kekuatan penulis.
	Anak – anak TK semua yang selalu memberi semangat kepada penulis.
	Semua anak kost ijo [Vela,mb.N’dut,mb. E,jian,anif,rini,ayu,ari], kost wira [martin&suset], kost anugrah [Pito,Asa,Iman,Eson Parman], is the best forever  Makasih atas persaudaraannya n hiburan yang slslu di berikan selama ini.
	Team One Mas Adi [Dosen] , Abang Jack, Mas Ilham, Mas Ogi, N Abang Oki, mas dipta trim’s atas saran2nya  makasih atas bantuan n begadangnya..
Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.
	Akhir kata semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih.
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb
                                                                           Yogyakarta, Februari 2009

                                                                                   	         Penulis


