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4 HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan tugas akhir ini untuk: 

 Bapak dan Ibu tercinta, yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup 

saya. Terima kasih atas dukungan berupa doa, pikiran dan tenaga yang 

senantiasa kalian berikan hingga saat ini. Bapak, Ibu, jasa kalian tidak akan 

pernah kulupakan.  

 Kakak tercinta, yang selalu memberikan semangat dalam segala kondisi. 

Terima kasih telah menjadi pedoman hidup yang baik hingga saat ini.  

 Bapak Syarif Hidayat sebagi dosen pembimbing yang benar-benar 

membimbing tidak hanya dalam pengerjaan skripsi tapi juga dalam 

menghadapi semua realita kehidupan. 

 Mas Mikodemos Ragil, terimakasih telah menjadi guru online saya selama 

sistem ini dibangun, semoga dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. 

 Teman – teman satu angkatan Duta, Abi, Eko, Rian, Rizal, Agik, Bayu, 

Gigih, Kiki, Riza dan lain-lain, Fendra, Dhanan, Bachtiar, semua yang tidak 

bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan yang 

kalian berikan. Semoga segala cita-cita yang kalian impikan bisa tercapai. 
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5 HALAMAN MOTTO 

 

“Perjuangkanlah apa yang sudah susah payah kau prejuangkan 

selama ini, jangan pernah menyerah.” 
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6 KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr.Wb. 

Syukur Alhamdulillah segala rahmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, 

sebab tiada hidayah yang lebih besar daripada hidayah yang telah diberikan oleh-

Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Sehingga atas ridho-Nya 

tugas akhir yang berjudul “Manajemen Presensi Siswa menggunakan RFID dan 

OpenWrt” dapat diselesaikan dengan baik. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat terakhir yang harus di tempuh untuk 

menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1), pada Jurusan Informatika 

Universitas Islam Indonesia. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan 

dan bantuan dari berbagai pihak tugas akhir ini tidak akan terwujud. Oleh karena 

itu dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Bapak Dr. Imam Djati Widodo, M.Eng.Sc. selaku Dekan Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

2. Bapak Hendrik, S.T., M.Eng. selaku Ketua Jurusan Informatika Fakultas 

Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia. 

3. Bapak Syarif Hidayat, S.Kom., MIT. selaku dosen pembimbing tugas akhir 

yang telah banyak memberikan bimbingan, waktu dan ilmunya dan sangat 

membantu dalam membimbing skripsi. 

4. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D.selaku dosen pembimbing 

akademik. 
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5. lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat  


