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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

atas rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir 

ini yang berjudul ” Simulasi Penerapan Algoritma A* untuk Mencari Rute Tercepat 

dengan Hambatan Apabila Terjadi Kemacetan Lalu Lintas”.Banyak kesulitan dan 

hambatan yang penulis alami dalam penyusunan laporan. Tetapi berkat 

bimbingan, bantuan dan dorongan dari banyak pihak, akhirnya laporan ini dapat 

diselesaikan sebagaimana mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih 

dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan 

bantuan baik pikiran, tenaga maupun waktu, sehingga laporan tugas akhir ini 

dapat diselesaikan. Oleh karena ini pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Orang tua tercinta, Ayahanda M.Taher dan Ibunda Ety Rohaety yang  telah 

banyak memberikan dukungan dan telah sabar menunggu hasil kerja keras 

penulis tanpa terucap kata lelah dan terus memfasilitasi semua kebutuhan 

penulis terima kasih ayah,terima kasih bunda. 

2. Keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan support yang luar biasa.    

3. Falahah, S.T.,M.T selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak 

waktu, tenaga serta kesabaran untuk memberikan bimbingan kepada penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

4. Sriyani Violina,S.T.,M.T.,Yosi Malata Madsu,S.T.,M.T dan Sunjana 

S.Si.,M.T yang telah memberikan nasehat-nasehat yang memberikan motivasi 

penulis. 

5. Bapak dan ibu dosen pengajar  di Teknik Informatika Universitas Widyatama 

yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 

6. Seluruh saudara-saudara yang tidak dapat disebutkan namanya atas dorongan 

dan semangat agar dapat secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini. 
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7. Rekan-rekan,Sahabat dan juga teman sepermainan , Idam, Dwi, 

Ejaaaa(Mahonk), Kris, Bobi, Enjang, Wiki, Endi, Prem, Ruby, Hery, Putra. 

Keluarga besar menado 10 , rekan-rekan di komunitas Kopeahasanah, bro 

reinhard,bro maxi, terima kasih atas seluruh bantuannya dan dorongan untuk 

menyelesaikan laporan ini .Terima kasih untuk komentar-komentarnya, dan 

terima kasih untuk rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2007 yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

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

langsung dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini.  

Semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas 

segala kebaikan dan bantuan yang telah berbagai pihak berikan kepada penulis. 

Amin. 

Akhir kata, penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi laporan ini. Saran 

dan masukan yang membangun dapat disampaikan melalui email penulis : 

hermi2102@gmail.com. Sekian dan terima kasih . 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb. 

 

Bandung,    September  2014 

 

                  Penulis 
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