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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur yang pendalam penulis ungkapkan kehadirat Allah SWT, 

karena berkat limpahan rahmat, dan kasih sayang-Nya skripsi ini dapat diselesaikan 

dengan baik. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada Rasulullah 

Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul "PEMBANGUNAN GAME AKSI 

SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENANGGULANGAN 

KEBAKARAN STRUKTURAL BERBASIS ANDROID" ini disusun 

untuk memenuhi persyaratan kurikulum sarjana strata-1 (S-1) pada Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer 

Indonesia. 

Penulis mengucapkan rasa terimasih yang sebesar-besarnya atas semua 

bantuan yang telah diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, materi 

maupun non-materi, selama penyusunan tugas akhir ini dari awal hingga selesai. 

Secara khusus rasa terimakasih tersebut kami sampaikan kepada:  

1. Ibunda Astiwi, Ayahanda Okke, Adik Anggraili dan seluruh keluarga besar 

penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, dorongan doa, nasihat, 

motivasi, dan pengorbanan materilnya yang tak terbalaskan selama penulis 

menempuh studi di Universitas Komputer Indonesia. 

2. Bapak Richi Dwi Agustia, M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan, dorongan serta pengarahan dalam penyusunan 

tugas akhir ini. 

3. Bapak Iskandar Ikbal S.T., M.Kom. selaku reviewer yang telah meluangkan 

waktu untuk mengevaluasi dan memberi masukan dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi. 

4. Ibu Utami Dewi W, S.Kom., M.Kom. selaku penguji yang telah 

memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

5. Ibu Rani Susanto, S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali IF-3/2015 yang 

selalu setia membimbing dan mengayomi murid-muridnya. 
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6. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi David, Fauzan, Fadzly, Gifar, Iqbal 

dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang 

telah bertukar pikiran dan saling berbagi ilmu. 

7. Rekan Fardhiansyah Fadhilla yang senantiasa membantu dalam berbagai 

macam hal. 

8. Teman-teman IF-3/2015 yang saling memberikan dukungan dan telah 

menemani selama perkuliahan di UNIKOM. 

9. Beserta pihak-pihak  lain  yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu  

yang telah memberikan bantuan serta dukungannya. 

Semoga  Allah  SWT.  membalas  segala  kebaikan  dengan  balasan  yang  

lebih   baik. Amin. 

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang 

bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis 

juga. 
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