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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT,  karena atas segala Rahmat, Karunia dan Kehendak-Nya lah 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“Game Simulator Pengenalan Rambu-Rambu Lalu Lintas Sebagai Media 

Pembelajaran Interaktif”.  

Banyak sekali kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun 

laporan ini, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak 

pihak, akhirnya Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan sebagaimana 

mestinya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang 

telah memberikan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun waktu, sehingga Laporan 

Kerja Praktek ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada : 

1. Ibu Sy. Yuliani, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan banyak waktu, tenaga, serta kesabarannya untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Bapak Yosi Malatta Madsu S.T., M.T., selaku Sekretaris Prodi serta Kepala 

Laboratorium Multimedia Teknik Informatika Universitas Widyatama. 

3. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Teknik, Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu 

pengetahuan. 

4. Kedua orang tua penulis, Ibu dan Bapak atas semua perhatian dan semangat 

yang telah diberikan, serta do’a yang tiada henti diberikan kepada penulis. 

5. Adik dan keluarga penulis,Rekha Nanda yang selalu memberi dukungan 

kepada penulis,M Fariq, S.T., M Fikran dan Reza Oktaviani yang senantiasa 

selalu memberikan bantuan percetakan kepada penulis. 

6. Kekasih penulis, Netalia Sofyan, Amd.Kes. yang selalu mendampingi dan  

memberikan dorongan untuk terus selalu maju. 
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7. Sahabat-sahabat saya, Adi Purnama, S.T., Recky S Herdiansyah, S.T., Irwan 

Ramdhan, S.T., Varian Habbie B, S.T., Gelar Muhammad, S.T., Dhany 

Marfian, S.T., Dyar Dwiqi AN, S.T., dan Yongga P yang selalu memberikan 

dukungan serta semangat dan do’a dalam menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

8. Rekan-rekan IF Angkatan 2010-2012 yang telah banyak membantu dan 

memberikan dukungan serta saling support dalam menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala 

kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Amin.. 

Wassalamualaikam. Wr. Wb. 

 

Bandung, Mei 2016 

Penulis, 

 

 

FADJAR SANTOSO 

 


