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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, segala puji syukur dipanjatkan 

kehadirat-Nya, karena dengan seizin-Nya telah diberi kesempatan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini, sebagai pelengkap untuk menyelesaikan program 

strata satu (S1) pada jurusan Teknik Inforatika di Univeristas Widyatama. 

 Menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki. Namun atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-

kendala tersebut dapat sedikit teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Ibunda Tercinta Maria de Fatima dos Santos do Nascimento yang tidak 

pernah berhenti mendoakan dan memberikan dorongan moril serta dengan 

sungguh-sungguh bekerja keras dalam membiayai perkuliahan hingga 

terselesainya penulisan laporan tugas akhir ini. 

2. Saudari Carla Guterres Bernardo, Fabiola Lourdes da Franca Guterres 

Bernardo, Valentine Guterres Bernardo dan Saudara Valentim Pereira 

Guterres Savio dos Reis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan 

memberikan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini. 

3. Keluarga Besar terlebih Marta Guterres, Ana Paula Soares, Afonso Riberio 

dan Salvatorio Ribeiro. 

4. Ayah Domingos Savio do Reis yang tidak pernah berhenti mendoakan dan 

memberikan dorongan. 

5. Tio Ino Neves yang tidak pernah berhenti memberikan dorongan dan 

dukungan dalam menyelesaikan kuliah. 

6. Keluarga besar pak Budianto dan ibu Leonia pires yang telah membantu 

penulis sejak mendatangi kota Bandung. 
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7. Saudara Nelson Martins dan saudari Sofia Cardoso Martins yang dengan baik 

hati telah membimbing dan menuntun penulis selama berada di kota 

Bandung. 

8. Trifonio M. F. Santos da costa yang selalu mendorong dan menyemangati 

penulis agar segera menyelesaikan kuliah. 

9. Bapak Sukenda, S.Komp.,M.T. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar 

telah memberikan petunjuk, nasehat, waktu, tenaga, pikiran serta pengarahan 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

10. Ibu Sriyani violina, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

11. Bapak Yosi Madsu, S.T., M.T., selaku Sekertaris Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Widyatama. 

12. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T selaku dosen wali selama masa perkuliahan 

berlangsung. 

13. Seluruh dosen dan staf Universitas Widyatama terutama Bapak Dhani atas 

bantuan dan kerja sama selama proses akademik berlangsung hingga selama 

proses pengerjaan laporan tugas akhir ini berlangsung.  

14. Anggie Anggraini, S.T, Karismawaty Sintia Dewi, S.T, Nona Nurlatifah, S.T, 

Riski Setioaji, S.T, dan Theo Harisman, S.T, teman yang selalu mendukung 

dan menyemangati dalam proses penulisaan tugas akhir ini hingga selesai. 

15. M. Taufan Maulana, S.T, Rini Mulyani, S.T, Christine G.S, S.T, Milda, Cipta 

Bramana, Ali Muharam, S.T, Hari Iswahyudi, dan lain-lain yang tidak bisa 

disebutkan satu-satu, semoga sukses selalu. 

16. Teman-teman dari perkumpulan mahasiswa Timor leste di kota Bandung. 

17. Rihanna dan Cold play yang telah menyajikan lagu-lagu penuh inspiratif 

kepada penulis. 

18. Real Madrid sebagai tim sepakbola favorit penulis. 

19. Seluruh mahasiswa Teknik Informatika terutama angkatan 2008 
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Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. Untuk saran dan kritik yang bertujuan positif 

guna perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis 

pada khususnya dan pembaca serta pihak yang membutuhkan. 

 

Bandung,  September  2014 

 

 

Dahlia Guterres Bernardo 


