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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Program Enkripsi dan Dekripsi dengan Metoda Kunci Simetri 

Menggunakan Algoritma SAFER untuk Mengamankan Data” ini sebagai salah 

satu syarat mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir dalam rangka meraih gelar 

Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro di Fakultas Teknik Universitas Kristen 
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yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, 

terutama kepada : 
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menopang sehingga penulis dapat berada di tempat dan saat ini. Juga 
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dukungan dan kekuatan, yang tanpanya mungkin tak sepatah kata pun 

dapat ditulis oleh penulis saat ini. 

2. Bapak Semuil Tjiharjadi, ST., MM., MT., sebagai dosen pembimbing 

utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya 

untuk memberikan bimbingan serta pengarahan selama penyusunan tugas 

akhir ini. 

3. Bapak Ir. Aan Darmawan, MT., selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro 
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menopang penulis dalam setiap kesukaran yang dialami, sehingga penulis 

dapat tetap berdiri sampai saat ini. 

6. Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung ikut 

membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Sekali lagi, yang terakhir namun yang terutama, segala hormat dan puji 

syukur bagi Dia, mitra dan pembimbing sejati. Bagi Dia-lah karya ini 

dipersembahkan. Bagi Dia, yang begitu dalam kekayaan akan hikmat dan 

pengetahuan-Nya, yang tak terselidiki keputusan-Nya dan tak terselami 

jalan-Nya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada 

Dia. 

 

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna kecuali Allah itu 

sendiri, demikian pula tugas akhir ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan 

serta masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya 

kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menantikan 

tanggapan dan saran yang bersifat membangun dari rekan-rekan di Universitas 
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dari pihak-pihak lain. 
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