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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan izin-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir yang berjudul “PEMBANGUNAN 

GAME EDUKASI 3D SI TUNGTUNG BERHITUNG” ini disusun untuk 

memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana teknik di 

Prodi Teknik Informatika Universitas Widyatama. 

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, terdapat banyak sekali pihak 

yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materil. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Ka. Prodi Teknik Informatika serta 

Bapak Yosi M. Madsu, S.T., M.T selaku Sekretaris Prodi Teknik 

Informatika dan Ka. Lab Game & Multimedia yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Falahah, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, serta kesabaran untuk membimbing dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

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

Teknik Universitas Widyatama yang telah membekali penulis dengan 

berbagai ilmu pengetahuan. 

4. Kedua orangtua saya, Bpk. Rosid Suherli dan Ibu Heni Suhaeni yang tidak 

pernah berhenti mendo’akan, memberi semangat, dan memberikan 

dukungan moril maupun materil. Saya persembahkan semua ini untuk 

kalian. Semoga saya selalu bisa menjadi anak yang kalian harapkan, Amin. 

5. Anisa Muflihati, Salwa Salsabila, Zahra Alifa, serta Keluarga yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 
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6. Hana, Vidita, Ajeng, Ita, Indah, Renita, Karlina, Dewi, Farida, Desna, 

Bintang serta teman-teman lain yang telah  banyak membantu, selalu 

menemani dan senantiasa memberikan dukungan secara positif. 

7. Seluruh teman-teman Teknik Informatika angkatan 2011 yang tidak bisa 

disebut satu persatu. 

8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan 

Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya dan semoga Allah SWT memberikan Rahmat yang berlimpah 

atas segala kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

 

Bandung, Februari 2016 

Penulis, 

 

Hersi Elsian 

 


