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KATA PENGANTAR 

 
Atas berkat rahmat Allah S.W.T. dan atas segala kemudahan dan petunjuk-

Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul 

“Aplikasi Multimedia Pembelajaran Interaktif Pengenalan Rambu-Rambu Lalu 

Lintas". 

Laporan ini disusun sebagai tugas akhir yang merupakan mata kuliah wajib 

di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama. 

Berbagai kendala dihadapi oleh penulis selama proses penyusunan laporan 

ini, begitu pula pada saat melaksanakan tugas akhir. Namun atas bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, kendal-kendala tersebut dapat penulis atasi. Oleh 

karena itu, ijinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada: 

1. Bapak Benny Yustim, S.Si.,M.T., selaku  Ka. Prodi. Teknik Informatika, 

Universitas Widyatama. 

2. Bapak Sukenda S.T.,M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Dan selaku pembimbing, atas 

dukungan, bimbingan, saran dan kebijaksanaannya. 

3. Bapak Iwan Rijayana, S.Kom., M.Kom., Dan Ibu Sri Lestari Ir., M.T., yang 

telah mengkaji tugas akhir ini dan telah memberi masukan kepada penyusun. 

4. Bapak Danang Junaedi, S.T., selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

banyak masukan kepada penulis dalam pengerjaan laporan Tugas Akhir ini. 

5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayangnya tiada henti 

serta dorongan baik moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan 

laporan Tugas Akhir ini. 
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6. Seluruh dosen pengajar Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama atas bekal ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 

selama masa perkuliahan. 

7. Sintawati selaku sahabatku yang telah memberikan dukungan, inspirasi, 

meluangkan banyak waktu, tenaga, serta kesabarannya dalam memberikan 

bantuan secara langsung maupun tidak langsung  sehingga laporan Tugas 

Akhir ini terselesaikan. 

8. Saudara-saudaraku yang ku sayangi, memberikan dukungan moril dan 

materil sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

9. Teman-teman yang telah memberikan dukungan, inspirasi, bantuan secara 

langsung maupun tidak langsung sehingga laporan Tugas Akhir ini 

terselesaikan. 

10. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 

Tugas Akhir yang telah dilakukan penulis terbukti cukup membuka 

wawasan tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta cara dan 

tahapan-tahapan penyelesaian masalah tersebut sesuai dengan praktis ilmu yang 

ditekuni. Penulis berharap semoga apa yang telah penulis kembangkan pada 

laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memenuhi tujuan pengembangan 

terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat memperluas wawasan 

penulis dan pembaca, khususnya dalam hal ini meningkatkan kemampuan, 

keahlian dan keterampilannya dalam menunjang kepropesian dijurusan Teknik 

Informatika Universitas Widyatama dan di lapangan kerja. 

 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

       Bandung,   13 Januari  2011 

     

 

             Penulis 


