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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan tugas akhir yang berjudul pemanfaatan algoritma a* dalam 

pembangunan aplikasi emergency situation berbasis android. Adapun tujuan 

disusunnya tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian akhir pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama Bandung. 

Penulis berharap dalam laporan tugas akhir yang telah diselesaikan oleh 

penulis mendapatkan saran dan masukan sehingga penulis dapat melakukan 

perbaikan. Penulis berharap isi dari laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan yang 

membangun demi tercapainya penulisan yang baik sehingga laporan ini dapat 

diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Dr. Oktri M. Firdaus, M.T. selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Sriyani Violina, S.T., M.T. selaku Ka. Prodi. Teknik Informatika Universitas 

Widyatama Bandung. 

3. Yosi Malatta Madsu, S.T., M.T. selaku Sek. Prodi. Teknik Informatika 

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Viddi Mardiansyah, S.Si., M.T., Ccna., Ccai. selaku dosen pembimbing 

penulis yang tak henti membantu dan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini agar dapat diselesaikan dengan sebaik-

baiknya. 

5. Seluruh staf dosen pengajar di Program Studi Teknik Informatika yang telah 

membekali penulis dengan bekal ilmu dan bimbingan selama masa 

perkuliahan berlangsung. 
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6. Dhani Indra Gunawan, S.T. selaku sekertariat Program Studi Teknik 

Informatika yang telah banyak membantu dalam mengurus administrasi 

penulis selama masa perkuliahan. 

7. Kedua orang tua penulis yang banyak memberikan semangat saat masa 

penyusunan tugas akhir. 

8. Semua rekan-rekan mahasiswa kelas karyawan Teknik Informatika angkatan 

2013 yang sangat membantu dengan saran, kritik dan informasi yang 

diberikan. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 

banyak memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. 

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas 

kesalahan, keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi 

laporan ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan untuk 

penyempurnaan laporan selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan limpahan 

Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala kebaikan yang telah Bapak/Ibu dan teman-

teman berikan kepada penulis. Amin. 

 

Bandung,    Desember 2015 

Penulis, 

 

 

Roni Ramdani 

 


