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KATA PENGANTAR 

 
      Alhamdulillahirobil allamin, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat 

Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswatun 

hasanah junjunan nabi besar, Muhammad SAW dan segenap pengikutnya hingga 

hari akhir kelak. Karena atas petunjuk, bimbingan dan limpahan rahmat-Nya 

penulisan Laporan Tugas Akhir dengan judul :“ Aplikasi Simulasi Pembelajaran 

Algoritma Dengan Menggunakan Notasi Flowchart ” ini dapat diselesaikan. 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam 

kelulusan mata kuliah Tugas Akhir dengan bobot 6 SKS di Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. Laporan ini berisi 

hasil pengamatan dari masalah yang diperoleh dan hasil penyelesaian masalah. 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis menghadapi 

berbagai kendala yang menyulitkan penulis dalam menyelesaikannya. Namun atas 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat 

penulis atasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak dan Mamah yang telah memberikan kasih sayang tiada henti serta 

dorongan baik moril maupun materiil hingga terselesainya penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Bpk. Sukenda, S.T, M.T, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

petunjuk, nasehat serta pengarahan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini. 

3. Terima Kasih kepada Ibu Sriyani Violina, S.T, M.T, selaku dosen 

pembimbing penulis di Kerja Praktek yang telah memberikan dukungan, 

nasehat-nasehat, serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 
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4. Terima Kasih juga buat kakak – kakak yang telah memberikan doronganya, 

motivasinya, dan juga ponakanku Teteh Nurah “Incu”, dan Dhe Najril ”Si 

Endut”. Yang bisa membantu dimana pada saat rumek – rumeknya bikin 

laporan bias jadi fress lagi. 

5. Sahabat-sahabatku Reni, Ana, Feby, Resha, Afghan, Ijul, Abah “Haryo”, 

Pinkq, Hery, Topik & Rosi, Ajeng & Arief, dan Teman-teman yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu, terimakasih atas segala dukungan, semangat, 

do’a dan motivasi agar dapat menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir 

ini.  

6. Terimakasih kepada Yuni Fitria yang telah setia mendengarkan Keluhan, 

Kekesalanku dan omelanku serta atas segala dukungan, nasehat, do’a dan 

motivasinya dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir. 

7. Terimakasih kepada sahabat-sahabat di rumah Eful “Cung-Tax”, Dedi 

“Dedod”, Chandra “Gudel’s”, Hatur nuhun Suport na Alhamdulillah TA na 

atos reungse bro. 

8. Terima Kasih kepada keluarga Bapa di Supratman Bandung, yang telah 

memotivasi dan juga dorongan sehingga terselesainya Tugas Akhir ini, 

“Hatur Nuhun Pisan Ka Keluargi Mang Ana, Mang Ohim, di Keungingkeun 

pisan tiasa ngiring mondok, Punteun bilih kamari jantuen direrepot ku 

ewin, Mugi ku pangeran tiasa di bales,, Amin ya robal alamain” 

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan  

penulisan laporan Tugas Akhir ini. 

 Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan laporan ini, untuk itu saran dan kritik guna perbaikan dan 

penyempurnaan sangat penulis harapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi 

penulis, para pembaca serta pihak yang membutuhkan 

      

 Bandung,  27  Mei 2010  

 

 

 Penulis 


