
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Dengan rahmat Allah S.W.T, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat-

Nya, karena dengan seizing-Nya telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini, sebagai pelengkap untuk menyelesaikan program strata satu (S1) 

pada jurusan Teknik Inforatika di Univeristas Widyatama. 

 Menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

dimiliki. Namun atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, kendala-

kendala tersebut dapat sedikit teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Mamah dan papah yang telah memberikan doa tiada henti serta dorongan 

baik moril maupun materil hingga terselesainya penulisan laporan tugas akhir 

ini. 

2. Mah ie juga kakak-kakaku a deni, teh rani, the ina, the iwit, ka ovy, dyandra, 

dan bang rizki yang telah memberikan inspirasi, semangat, bantuan ilmu, 

perhatian, kasih sayang, serta doa yang sangat berarti. 

3. Ibu Safitri Galih, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama atas kebijaksanaanya. 

4. Ibu Sriyani Violina S.T., M.T., selaku Sekertaris Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Widyatama juga selaku dosen pembimbing yang dengan tekun, 

sabar telah memberikan petunjuk, nasehat, waktu, tenaga, pikiran, serta 

pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Bapak Iwan Rijayana S.Kom, M.M., M.T. selaku dosen wali selama 

perkuliahan berlangsung. 

6. Bapak Danang Junaedi S.T., M.T. dan Bapak I Ovyawan Helistiono S.T., 

M.T. atas semangat dan masukan ilmunya. 



 

 

7. Seluruh dosen dan staf Universitas Widyatama terutama pa Dani atas bantuan 

dan kerja sama selama proses akademik berlangsung hingga selama proses 

pengerjaan laporan tugas akhir ini berlangsung.  

8. Dicky Rai, Dikson Pratama, Adhi Subhana, Cipta Bramana, Rike Rahmawati, 

Ashry Yustri, Ghia Anadea, Yandi, Hari Iswahyudi, Ali Muharam, Ramando 

Pratama, Ahmad Gelar, Anggie Anggraini, Karismawati, Dahlia Bernardo, 

Nona Nurlatifah, Aria Enggar, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-

satu terima kasih atas persahabatannya, semoga sukses selalu. 

9. Sahabat semasa SMA BPI 1, BISHI BASHI terutama Putri Febriani, Andi 

Bayu, Andhika Sekar, Solikhatun, Bunga Sabrina, Agung Yudistira, Eres 

Riyaldi dan lain-lain. 

10. Seluruh mahasiswa Universitas Widyatama terutama angkatan 2008. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan laporan tugas akhir ini. Untuk saran dan kritik yang bertujuan positif 

guna perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis 

pada khususnya dan pembaca serta pihak yang membutuhkan. 
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