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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, penulis mengucapkan Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir ini dengan baik. Maksud dan tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk 

memenuhi persyaratan Tugas Akhir dan kelulusan Jenjang S1 Teknik Informatika di 

Universitas Widyatama. 

Tugas akhir yang telah dilakukan penulis, telah memberikan banyak manfaat 

dan wawasan baru yang dapat penulis peroleh. Selain itu penulis juga dapat 

menerapkan ilmu yang penulis miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di 

lapangan. Penulis menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala 

kekurangan dan kesalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama penyusunan 

laporan tugas akhir ini. Pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan 

laporan ini diantaranya : 

1. Ibunda, Yuniarsi Lieningtyas Setyowati dan Ayahanda, R.Bambang 

Indrayono, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar penulis 

selalu diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Teman hidupku, Rifa Agustina Rahayu, yang selalu mendukung dan 

memberi semangat penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir ini. 

3. Ibu Falahah, S.T., M.T., selaku Dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

4. Ibu Sriyani Violina S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. 
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5. Bapak Yosi Malatta Madsu, S.T., M.T., selaku Sekretaris Ketua Jurusan 

Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama atas bekal ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 

selama masa perkuliahan. 

7. Untuk guru saya, Ardika Mahendra, S.T dan Alan Benito Primabudi S.T, 

yang selalu memberikan bantuan dan masukan dalam proses pembuatan 

laporan dan aplikasi ini. 

8. Teman-teman “Saripah Genggeus”, Muhamad Fauzan, Setyo Sutriono, 

Dadan Santana, Henri Yosep, Deni Irawan, Egi Farizi, Reza Ardiana dan 

Edwin Aris Sanjaya, yang selalu memberikan bantuan dan masukan selama 

proses perkuliahan. 

9. Teman-teman “Dominic Family”, Arie Yunardi, Dani Dwi Putra, Kiki 

Andrianto, Rifky Djamaludin, Abay Ali S., Femmi Firdaus, dan lainnya 

yang selalu memberikan bantuan dan masukan selama proses perkuliahan. 

10. Rekan-rekan angkatan 2009 di Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Widyatama Bandung. 

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

penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas akhir ini. 

 

Akhir kata, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-nya dan 

membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis 

dalam penyusunan laporan ini dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat  

bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bandung, Juni 2014 
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              Penulis  


