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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdullilah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

SWT. Karena atas segala limpahan rahmatNya, penulisan laporan Tugas Akhir 

dengan judul Pengembangan Perangkat Lunak Simulasi Penyelesaian 

Permainan Sliding Puzzle dengan Metode Breadth First Search dapat 

terselesaikan. 

 Penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian 

sidang sarjana di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas 

Widyatama Bandung. Laporan ini berisi hasil pengamatan, analisis dan 

penyelesaian dari permasalahan yang ditemukan. 

 Dalam penyusunan laporan ini penulis menghadapi berbagai macam 

kendala. Namun atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala tersebut 

dapat diatasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Papa, Mama, Kakak-kakak, dan Adikku yang telah memberikan doa, kasih 

sayang dan dukungan yang tak ternilai hingga penulisan laporan Tugas Akhir 

ini dapat terselesaikan. 

2. Bapak Sukenda, S.T, M.T., selaku dosen pembimbing yang telah membantu 

dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga laporan Tugas Akhir 

ini dapat terselesaikan. 

3. Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

4. Ibu Nilla Rachmaningrum, S.T, selaku dosen wali yang telah membimbing 

penulis selama masa perkuliahan. 

5. Staff dosen Universitas Widyatama yang dengan sabar telah memberikan 

banyak ilmu kepada penulis dan teman-teman. 

6. Sahabat-sahabatku tercinta Della, Desi, Eno, Adena, Egy, Moren, Endink, 

Linda yang selalu memberi semangat dan masukan, serta terima kasih atas 

“penyegarannya” selama penulisan laporan Tugas Akhir ini. 
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7. Riski Hadi Syahputra yang telah memberikan semangat, dukungan dan 

bantuannya selama proses penulisan laporan Tugas Akhir ini. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2007, yang tidak bisa disebutkan satu 

persatu, terima kasih atas dukungannya. 

9. Kakak angkatan, Kang Boer dan Kang Andreas yang sudah meluangkan 

waktunya untuk bersedia mengajari dan membantu penulis. 

10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun 

tidak. 

Penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan laporan Tugas Akhir ini, maka saran dan kritik yang membangun 

kearah perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini memberikan manfaat kepada penulis dan para 

pembaca serta pihak yang membutuhkan. 
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