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KATA PENGANTAR

Dengan  kerendahan hati penulis memanjatkan Puji dan Syukur kepada Tuhan

Yesus yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Aplikasi Sistem Informasi Jalur

Angkutan Kota di Bandung Berbasis Android”.

Penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Tugas Akhir ini jauh dari pada

sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta waktu yang dimiliki

penulis. Oleh karena itu penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat selesai karena

banyaknya bantuan bimbingan, saran serta doa dari berbagai pihak. Untuk itu penulis

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak

yang telah membantu, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. My Jesus Christ, “You hath made every thing beautiful in his time”.

2. My Beloved Family is my everything, Bapak dan Mamak yang selalu menyebut

nama anak-anaknya di dalam doanya dan selalu sabar. Bang Jelly, Kak Desy

dan Abang Jemmy serta Kak Inge yang memberikan canda dan tawa dan

selalu mengingatkan penulis untuk segera lulus.

3. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik

Universitas Widyatama.

4. Ibu Maniah,Ir.,M.T, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis

dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

5. Bapak M. Rozahi Istambul, S.komp., M.T., selaku Ketua Jurusan Sistem

Informasi Universitas Widyatama sekaligus dosen wali yang telah memberikan

dukungan dan arahan bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik

Universitas Widyatama yang telah mengajar dan membagikan berbagai ilmu

pengetahuan kepada penulis.
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7. Teman-teman angkatan 2007 yang sedang maupun yang sudah selesai dalam

berjuang untuk Tugas Akhir: Desti, Rosi, Tita, Karin, Mei, Uos, Laura, Febri,

Adit, Fahru, Budi, Deden, Aji, Rosid, Puji, Puja, Lucky, Faisal, Acip, Rixon.

8. Teman-teman jurusan SI seluruh angkatan yang telah membantu, Dony’06

yang sudah membantu dalam pengerjaan program.

9. Sahabat-sahabat penulis, Sherly, Try, Amie, Putri, Kak Tya, yang selalu dan

setia memberi semangat serta motivasi buat penulis.

10. Immanuel Choir GKI MY, Kak Beta, Doby, Dian, Prysta, Kak Rina, Bang

Dolin, dan Bang Roy (yang sudah banyak membantu penulis dalam

menyelesaikan TA) serta all choir yang telah memberikan canda tawa,

membantu dalam segala bentuk serta berdoa buat penulis.

11. KPMY dan Multimedia GKI MY, Tasia, Silvi, Sondang, Albert, Icon, all crew

yang telah berbagi suka duka dan menjadi teman penulis selama di Bandung.

12. Kak Yohanes Zega yang telah memberi semangat, motivasi, doa dan menjadi

contoh bagi penulis dalam berbagai hal. “many thanks for all”

13. Staff  Karyawan Universitas Widyatama yang telah banyak membantu dalam

urusan administrasi.

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

penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Tidak lupa penulis meminta maaf bila dalam penyuguhan Laporan Tugas Akhir ini

masih banyak kesalahan baik dari tulisan maupun bahasanya. Oleh karena itu segala

ucapan, teguran, kritik, serta saran-saran yang sifatnya membangun sangat penulis

harapkan.
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