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KATA PENGANTAR 
 

 Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat 

rahmat dan karunia-Nya, penelitian yang berjudul “Pembangunan Aplikasi Sharing 

Kendaraan Untuk Perjalanan Ke Kampus Pada Smartphone Berbasis Android” 

dapat terselesaikan. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan untuk program strata I, program studi Teknik Informatika Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

 Penulis menyadari bahwa pada penelitian tugas akhir ini masih terdapat 

banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan penulis dalam penyajian materi dan 

sistematika penulisannya, serta masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman 

yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk 

penelitian ini sangat  diharapkan. 

 Melalui kata pengantar ini, penulis sampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung ataupun 

tidak langsung dalam meluangkan waktu dan pemikirannya sehingga penelitian ini 

dapat terselesaikan. 

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua Orang Tua yang sudah memberikan bantuan dalam segala hal, baik itu 

dari motivasi hingga bantuan materi dan lainnya yang tidak bisa dihitung, 

karena mereka lah penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

2. Bapak  Ir. Taryana Suryana, M.Kom. selaku pembimbing yang telah dengan 

sabar membimbing penulis dari awal penyusunan tugas akhir ini hingga dapat 

diselesaikan dengan baik dan memberikan kesempatan saya untuk mengikuti 

sidang. 

3. Bapak Rangga Gelar Guntara, S.Kom., M.T. selaku reviewer pada acara 

seminar penulis, yang telah memberikan arahan dalam penyusunan tugas akhir 

ini. 

4. Ibu Riani Lubis, S.T., M.T. selaku Dosen Wali dari kelas IF-9 
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5. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.SI.,M.T. selaku ketua Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Komputer Indonesia. 

6. Bapak Dr. Ir. Herman S. Soegoto, MBA selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

7. Bapak H. Dr.Ir.Eddy Suryanto Soegoto, M.Sc., selaku Rektor Universitas 

Komputer Indonesia. 

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya dan para pembaca. 
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