
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, 

karena atas rahmat dan hidayah–Nya, Penulis dapat menyelesaikan penelitian serta 

dapat menuliskannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer di 

Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. Skripsi ini berjudul “Pengembangan Script Instalasi dan 

Konfigurasi Samba Server pada Openwrt 12.09 Attitude Adjustment”. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun berkat 

dukungan, bantuan, saran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua, kakak, adik, Tiara Kasih dan saudara-saudara yang selalu 

mendoakan, memberikan motivasi dan memberi dukungan baik secara 

moril dan materil kepada penulis demi selesainya mengenyam pendidikan 

di Universitas Lampung.  

2. Bapak Didik Kurniawan, S.Si., M.T., selaku Pembimbing Utama yang 

telah membimbing penulis dan memberikan kritik serta saran sehingga 

penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.  

 



3. Bapak Wisnu Wardhana, S.T., selaku Pembimbing Kedua yang juga telah 

memberikan saran, bantuan, fasilitas, motivasi dan membimbing penulis 

dalam pembuatan skripsi ini.  

4. Bapak Dwi Sakethi, S.Si., M.Kom., selaku Pembahas dan Sekretaris 

Jurusan Ilmu Komputer yang telah memberikan masukan-masukan yang 

bermanfaat dalam perbaikan skripsi ini. 

5. Bapak Ir. Machudor Yusman, M.Kom., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Komputer FMIPA Universitas Lampung. 

6. Ibu Anita A. Md., selaku staf administrasi di Jurusan Ilmu Komputer yang 

banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan proses administrasi 

jurusan. 

7. Seluruh dosen dan karyawan jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas 

Lampung. 

8. Mas Nurholis, selaku staf Ruang Baca Gedung MIPA T yang selalu 

memberikan ruang untuk penulis mengerjakan skripsi. 

9. Rekan-rekan seperjuangan penghuni Ruang Baca Baca Gedung MIPA T. 

Angger, Ahmad, Ady, Omesh, Bagus, Herman, Fajar, Ricky, Revy, Febra, 

Harry, Pandu, Tanto, Choi, Zhia, Inoey, Rita, Lona, Dina, Oyen, Rika, Icha, 

Donny, Dimas, serta adik dan kakak tingkat atas segala motivasi, inspirasi, 

masukkan, keceriaan dan kebersamaan selama masa perkuliahan. 

10. Seluruh teman-teman angkatan 2010 Jurusan Ilmu Komputer Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurang. 

Oleh karena itu penulis memohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan 



yang ada pada pada skripsi ini. Penlis sangat mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.  
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