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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, segala puji serta syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT,  karena atas segala Rahmat, Karunia dan 

Kehendak-Nya lah akhirnya penulis bisa menyelesaikan laporan tugas akhir ini 

yang berjudul ”Pembangunan Aplikasi Game Berbasis Android (Studi Kasus : 

Jamu Gendong)”. 

Tugas Akhir ini adalah salah satu matakuliah yang wajib ditempuh di 

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis tak jarang selalu mendapat 

hambatan, tantangan dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak faktor dari 

keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. 

 Penulis menyadari bahwa didalam pembuatan laporan ini tak lepas dari 

bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan segala dukungan dan semangat 

kepada penulis agar laporan ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. 

2. Adikku tercinta Saraswatie Puteri Sanjaya yang selalu menyemangati dan 

membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  

3. Ibu Sriyani Violina, S.T.,M.T., selaku ketua jurusan Teknik Informatika. 

4. Ibu Falahah S.T.,M.T., sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia 

untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan petunjuk-petunjuk dalam penyusunan laporan ini. 

5. Bapak Sukenda S.T.,M.T., dan Bapak Yosi M Madsu S.T.,M.T., selaku 

penguji penulis pada saat sidang tugas akhir. 

6. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Teknik Informatika Universitas 

Widyatama yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. 
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7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008, khususnya milda, teny, rini, 

restu, cahya, defrin, tania, sela, dama, rahmi, teh yulia, mery  yang telah 

memberikan banyak inspirasi dan dukungan yang sangat bermanfaat, 

sehingga laporan ini dapat diselesaikan. 

8. Semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moral ataupun 

materi selama pengerjaan laporan ini. 

 

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.   

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb.  

 

Bandung, 23 Januari 2014 

        Penulis, 

 

 

 

                  Christin Gustiana Sanjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 


