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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur khadirat Allah SWT yang telah memberikan segala berkah dan 

karunia-Nya, memberikan kekuatan dan kesabaran serta mempermudah jalan 

menuju kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 

Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Dan Reverse Engineering Pada Malware 

Zeus”. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh 

mahasiswa Jurusan Teknik Informatika di Universitas Siliwangi. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak menerima 

bimbingan, arahan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung 

maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan laporan kerja praktek ini, yakni kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin T selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono, S.Kom., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya.  

3. Bapak Nur Widiyasono, S.Kom., M.Kom. dan bapak Aldy Putra Aldya S.T., 

M.T selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar memberikan 
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bimbingan, arahan dan meluangkan waktu serta pikirannya dalam 

menyempurnakan  laporan Tugas Akhir ini. 

4. Kedua orang tua Bapak Yayat dan Ibu Emay Sumiarsih yang telah memberi 

dukungan doa baik secara materil maupun moril, motivasi, kesabaran dan 

pengorbanan yang senantiasa tulus menyertai penulis selama ini. Bibi dan 

Paman yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama kuliah, serta 

keluarga besar Apih Rasdi dan Bapak Alut yang telah mendo’akan. 

5. Aditya Dwi Afifaturahman yang telah memberi dukungan dan menemani 

selama pembuatan Tugas Akhir. 

6. Sahabat – sahabat selama perkuliahan PRINCESS (Ghea dan Yayu), 

BELANG SQUAD (Meitha, Ressa, Ebot, Syifa), BGLZ SQUAD (Fahmy, 

Teteng, Kosih, Helmi, Alpan, Aditya, Ikhsan, Rian), Muhammad Ilham 

Paripurna dan anak-anak TIB 2015 yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

7. Sahabat – sahabatku Ukhti (Indri, Windy, Siti Nurjanah, Dini), Hadi 

Nurhidayat, Abdul Aziz Hidayatullah, Susilawati dan Winriasari, yang selalu 

memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam melakukan 

penyusunan Tugas Akhir. 

8. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberi 

bantuan dan dorongan baik moril maupun materil.  

Penulis sadar dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangannya, untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan 

saran untuk perbaikannya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas 
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Akhir ini yang tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Terima kasih atas 

bantuannya dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang 

telah diberikan kepada penulis dan semoga laporan kerja praktek ini memberikan 

manfaat bagi kita semua, Insyaallah. Aamiin 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

                    Tasikmalaya, 09 September 2019 

 

    Penulis    

 


