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KATA PENGANTAR 

 

Assalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Alloh SWT, Tuhan semesta alam karena atas segala rahmat, nikmat, taukfik dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Pembangunan Aplikasi Augmented Reality Sebagai Media Informasi Produk 

Berbasis Android Di Tupperware AGM Cianjur”. Penyusunan tugas akhir ini 

merupakan sebuah syarat dalam memperoleh Gelar Sarjana Komputer di Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas 

Komputer Indonesia. 

Selama proses penyusunan, penulis mendapatkan banyak bantuan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Alloh SWT, berkat ridho-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik 

dan tepat waktu. 

2. Ayah Andris Susila Gumilar, Ibu Dina Rusminawati beserta Adik Farah Alisha 

Zahra yang setiap saat memberikan penulis do’a serta semangat tiada henti, 

dukungan moril maupun materi. 

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

memberikan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dan masukan 

dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Irawan Afrianto, S.T., M.T., selaku Penguji I yang telah memberikan 

waktunya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi masukan pada 

kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Galih Hermawan S.Kom., M.T., selaku Penguji II yang telah 

memberikan masukan serta mengarahkan penulis dalam menyusunan Tugas 

Akhir. 

6. Ibu Ir. Nenty Ratnawati selaku Authorized Group Manager, beserta para 

Manager di Tupperware AGM Cianjur yang telah mengizinkan untuk 

melakukan penelitian disana. 
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7. Rizky Janati Utami S.Kom., Muhammad Adzka Anhsori, yang telah membantu 

mengajarkan dalam proses pembuatan model 3D. 

8. Seluruh staff dosen di lingkungan Prodi Teknik Informatika Universitas 

Komputer Indonesia yang telah memberikan ilmu berharga selama menempuh 

pendidikan di kampus tercinta. 

9. Kawan-kawan IF-10 2015 yang tidak dapat disbutkan namanya satu persatu, 

sehat, sukses selalu untuk kita semua, see you guys on Top! 

10. Serta seluruh pihak lainnya yang terlibat dan tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

Penulis menyadari bahwa pada penyusunan Tugas Akhir ini masih sangat 

jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

berharap akan adanya kritik maupun saran yang membangun dari seluruh pihak 

agar Tugas Akhir ini menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk dikembangkan di kemudian hari. 
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