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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul 

"Perancangan dan Analisi Load sharing Pada jaringan interVLAN menggunakan 

Virtual redudancy Protokol (VRRP) untuk menjaga Availability Suatu jaringan" 

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan 

mendapatkan gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini bayak 

kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat rahmat 

Allah SWT, serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat 

diselesaikan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk 

kepentingan bersama. 

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan dalam proses 

penyusunan laporan tugas akhir ini hingga selesai, yaitu kepada: 

1. Bapak Andi Nugroho, ST.,M.Kom. selaku pembimbing tugas akhir penulis 

yang telah memberikan motivasi yang begitu besar, saran, dukungan serta 

bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membimbing penulis. 

2. Ibu Desi Ramayanti, S.Kom., M.T, selaku ketua prodi Teknik Informatika 

dan pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, bimbingan 

dan arahan selama penulis menjalani perkuliahan. 

3. Bapak Andi Nugroho, ST.,M.Kom selaku koordinator tugas akhir yang 

telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan selama penulis 

menjalani perkuliahan.  

4. Dosen dan staff sekretariat prodi Teknik Informatika, yang telah membantu 

banyak hal dalam kegiatan perkuliahan penulis. 

5. Keluarga Penulis, Ayah, Ibu, Adik yang selalu mendoakan dan memberikan 

dukungan serta motivasi dalam setiap langkah yang dilakukan penulis. 

6. Rekan satu bimbingan tugas akhir penulis, Deni Arianto, Radian, Siti 

hajarwati, Marshella, Putri Wahitta, Yodi dan Topan yang telah berjuang 
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bersama, selalu memberikan motivasi dan mengingatkan penulis agar dapat 

menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 

7. Rekan-rekan seperjuangan Teknik Informatika Mercubuana khususnya 

2013 dan seluruh pihak yang telah membantu kelancaran tugas akhir yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ilmu serta semangat 

yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan 

ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik 

maupun saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga laporan ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 
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