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PERSEMBAHAN 

Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME, atas rahmat, hidayah, karunia, tempat aku memohon, berdo’a dan meminta pertolongan dalam menghadapi segala cobaan. Lulus dan Tidaknya aku akan terus menyembah MU.
Ucapkan terima kasih pada seluruh Dosen, Kepala Jurusan, Staf, Karyawan (lab. PRK) dan teman-teman mahasiswa semua jurusan dikampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
	Ke dua orang tua ku yang sangat aku sayangi, yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh dan memberikan apa yang selalu jadi permintaanku tanpa mengeluh sedikitpun.
	Adik ku Fransiska Maharani yang selalu memberiku dorongan untuk kuliah ku, thank’s berat buat kalian.
	Special for Dhini Asriani yang selalu setia menemaniku saat suka dan duka, memberikan warna, semangat, do’a, ketulusan cinta dan menerimaku apa adanya, thank’s atas support n semuanya.
	Buat anak-anak Kontrakan minomartani kompak selalu coy’.
	Anak – anak kost Kluwih 17 yang tak bisa disebut satu per satu, God Bless You.
	 “Geng” Teknik Komputer ’05 yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya tugas akhir ini.


MOTTO

Anggap lah kesulitan sebagai tantangan.
Hidup adalah perjuangan maka buatlah mimpimu untuk jadi kenyataan.
Tiada keberhasilan dan kesuksesan didapat secara kebetulan, kesuksesan adalah suatu akibat dari sebab-sebab yang diusahakan.
Jangan  suka  menunda apa (pekerjaan / kebaikan) yang bisa kamu kerjakan sekarang.
keberhasilan terwujud dari kegagalan, tidak semua kegagalan itu buruk, jadikanlah kegagalan itu sebagai guru yang paling berharga.
Jangan pernah sia – siakan hari ini untuk menunggu, karena  jika berusaha, akan  ada hasil yang lebih baik.

‘JANGAN MENYERAH SEBELUM KITA BERUSAHA’












KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul “BERBAGI DATA ANTAR JARINGAN” beserta laporannya dapat terselesaikan dengan baik.
Oleh karena itu dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
	Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan naskah tugas akhir.

Bapak Sigit Angoro M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta 
Bapak Berta Bednar M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer, beserta dosen pembimbing.
	Ucapan terima kasih pada seluruh dosen, staf, karyawan dan teman-teman mahasiswa semua jurusan dikampus tercinta STMIK AKAKOM YOGYAKARTA.
Seluruh teman-teman Teknik Komputer 2005 yang senasib seperjuangan, penulis bangga menjadi bagian dari kalian.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna penyempurnaan laporan ini.
	Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua rekan-rekan yang memerlukan. Amin………..








					       Yogyakarta,  27 Januari 2010
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