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KATA PENGANTAR  

 

 Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya sehinnga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pembangunan Aplikasi 

Rekomendasi Perakitan Sepeda Berdasarkan Bentuk Tubuh Pengendara Dalam 

Simulasi 3D” yang sebagai syarat ujian akhir sarjana.  

Penulis menyadari banyaknya kekurangan yang ada pada laporan penelitian 

ini dikarenakan keterbatasan dalam hal pengetahuan dan pemahaman dalam 

menulis laporan serta keterbatasan penulis dalam merangkai kata-kata yang mudah 

disampaikan dan dimengerti oleh pembaca.  

Selama melakukan penelitian serta menulis laporan penelitian ini, banyak 

sekali hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tak terduga baik suka maupun duka. Penulis 

banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, semangat dalam melakukan penelitian 

dan menulis laporan penelitian ini dari bebagai pihak yang segenap hati dengan 

ikhlas membantu dan ingin menjadikan penelitian ini menjadi penelitian yang baik 

yang dapat berguna untuk banyak orang. Melalui kesempatan ini, penulis ingin 

mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan, petunjuk, ketenangan hati 

melalui doa yang selalu dipanjatkan penulis, serta hikmah dalam suka maupun 

duka atas banyak hal yang terjadi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian 

ini sebagai bentuk semangat yang akan selalu dipegang oleh penulis.  

2. Orang tua tercinta Ibunda Dedah Saridah dan Ayahanda Ateng Sudrajat yang 

selalu memberikan dukungan dengan penuh kasih sayang yang tiada terkira 

serta senantiasa memberikan doa restu kepada penulis. 

3. Bapak Richi Dwi Agustia, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing yang telah 

banyak meluangkan waktunya guna mengarahkan dan memberikan petunjuk 

untuk menyelasaikan penelitian ini. 

4. Bapak Dedeng Hirawan, S.Kom., M.Kom. selaku reviewer sekaligus penguji 

1 yang juga mengarahkan penulis dalam menyelasaikan penelitian ini. 
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5. Bapak Edmund Jed Solaiman selaku Owner dari Bikesystem yang telah 

memberikan izin tempat penelitian untuk penulis, serta semua orang yang 

terlibat dalam usaha Bikesystem yang sudah menyempatkan waktu untuk 

penulis.  

6. Temanku Brivio Costovic, Andre Prilly K dan Jauhari yang telah sama-sama 

berjuang dengan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan tugas akhir dan terutama anak bimbingan 

Bapak Richi Dwi Agustia yang telah sangat terbuka memberikan informasi 

terkait menyelesaikan tugas akhir ini.. 

8. Seluruh teman-teman kelas IF-18 angkatan 2012 yang didalamnya terdapat 

sahabat yang selalu bersama yang telah memberikan banyak sekali bantuan, 

semangat, nasihat, ide, dan juga doa untuk penulis dalam menyelesaikan 

penelitian ini.  

9. Semua pihak yang turut terlibat dengan penulis dalam melakukan penelitian 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.  

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita 

semua, semoga diberikan balasan yang baik berlipat ganda atas jasa, keikhlasan, 

dan amal baik yang telah diberikan.  

Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian 

yang dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. 

oleh karena itu penulis sangat mengharapkan banyak sekali masukan dari banyak 

pihak untuk menyempurnakan penelitian ini. 

 

Bandung, Agustus 2018 

 

Penulis 

 


