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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pelaksanaan Tugas 

Akhir ini. Adapun laporan yang telah penulis selesaikan ini dibuat dengan judul ” 

APLIKASI LOCATION BASED SERVICE PENCARIAN LOKASI PANTI 

ASUHAN DI KOTA BANDUNG BERBASIS MOBILE ANDROID”. 

Tugas akhir ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh di Jurusan 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama.  Penulis mengucapkan banyak 

terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan 

bantuan baik pikiran, tenaga, dana maupun waktu, sehingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak 

terima kasih kepada : 

1. Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang Maha Baik, Maha Kuasa, Maha 

Memberi Nikmat dan Maha Memberi Pertolongan. 

2. Orangtua tercinta. Ibu dan Bapak yang  sangat sabar dan tidak hentinya 

mendoakan kelancaran saya menyelesaikan Tugas Akhir ini dan menjadi 

alasan saya hidup, kuat dan bertahan. 

3. Adikku Nico Setianto. 

4. Ibu Falahah selaku dosen pembimbing yang super baik, dan tidak bosan-

bosannya membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dan dorongan 

hingga akhirnya Tugas Akhir ini selesai dikerjakan. 

5. Bapak Benny Yustim selaku dosen wali, dosen yang selalu memberi dorongan 

dan semangat. 

6. Pak Dani, Pak Yazid, Pak Sukenda, Pak Abdullah Fajar, Pak Apri, Pak Yosi, 

Bu Ulil, Bu Fitrah, BU Ina, Bu Nila, Bu Safitri, dan dosen-dosen lain di 

Universitas Widyatama. 
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7. Laiqa Siti Fadilah, sosok yang hebat. Walaupun suka marah tetapi tidak kenal 

lelah untuk memberi semangat, ,motivasi, sahabat yang setia, dan pendengar 

segala keluh kesah. 

8. Hermi Solihin, Novina Krisnanto, Reza Herawan, Hery Hendrayanto, Giraldi 

Putra, Ruby Fergana, Enjang Setiawan (kawan-kawan seperjuangan meraih 

sarjana), Idam Pradana, Dwi Marlina, Anisa Andini, Erwin Darmawan, 

Melinda, Desi Rahmawati, Muhamad Faizal, Gelar Nurcahya, Faris Noviadi, 

Dwiki barinove, dan semua sahabat-sahabat yang tidak pernah bosan  

memberikan saya semangat, motivasi dan dorongan moril juga materil dalam 

segala hal khususnya dalam proses Tugas Akhir ini. 

9. Teman-teman Teknik Informatika Universitas Widyatama baik 2007, kakak 

senior dan adik-adik angkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

10. Teman–teman Komunitas “KOPEAHASANAH” yang selalu memberi 

semangat dan penghibur dikala pusing saat sedang mengerjakan Tugas Akhir 

ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

  Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan Tugas Akhir 

ini, baik dari materi maupun teknik penyajian, mengingat kurangnya pengetahuan 

dan pengalaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan. 

 

 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

Bandung, September 2014 
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