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KATA PENGANTAR 

 
Assalamualaikum. Wr. Wb. 

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 

penguasa segala ilmu, yang telah menitipkan sedikit keagungan ilmunya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Laporan tugas 

akhir dengan judul “Media Pembelajaran Doa-doa Harian Anak dengan 

Memanfaatkan Teknologi Informasi Berbasis Flash Web” ini disusun sebagai 

laporan tugas akhir yang merupakan mata kuliah wajib di Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. 

Tugas akhir yang telah dilakukan penulis telah memberikan banyak 

manfaat dan wawasan baru yang dapat penulis peroleh. Selain itu penulis juga 

dapat menerapkan ilmu yang penulis miliki untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ditemukan.  

Keberhasilan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini tidak 

terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah turut andil bagian dalam 

menyusun laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan baik dalam bentuk moril 

maupun materil. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Ibunda Siti Khafsah (mama) dan Ayahnda Faizal (papa) serta adik-adikku 

M. Syahrul Akbar, M. Hafiz Ghifari, Rahmatul Ulfa yang selalu 

mendukung dan mendoakan penulis agar penulis selalau diberikan 

kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

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

Universitas Widyatama dan dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu memberikan bimbingan dan dorongan dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

3. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T., selaku selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Universitas Widaytama dan Dosen Wali penulis. 

4. Seluruh dosen di Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 

Widyatama atas bekal ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama 

masa perkuliahan. 
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5. Andrea Syaqina, Nanda Aulia Fitria, Maharani Anjani, Rizki Kalgasi, 

Bobby Satria, Adrian Fikri Gunawan, Dodo Prawira Pradana dan sahabat-

sahabatku lainnya yang telah memberikan dukungan, doa dan 

semangatnya untuk penulis menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

6. Rekan-rekan Teknik Informatika Universitas Widayatama Bandung. 

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis telah berusaha sebaik-

baiknya. Apabila terdapat kesalahan serta kekurangan dalam penulisan laporan 

tugas akhir ini penulis menerima kritik dan saran yang dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya. Semoga Allah SWT 

memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala kebaikan yang telah 

kalian berikan kepada penulis. Amin. 

 

Wassalamualaikam. Wr, Wb 

 

Bandung, Juni 2012 

Penulis, 

 

 

Eka Mahardhika 

 


