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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat 

ridho dan karuniaNya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sehingga  

saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul,  “ Pembangunan 

Aplikasi Belajar Matematika Kelas VI Sekolah Dasar Berbasis 

Android Mobile”. 

Banyaknya kendala yang saya hadapi baik dari diri sendiri 

maupun lingkungan, namun syukur Alhamdulillah tugas akhir ini dapat 

terselesaikan berkat dorongan dan dukungan orang-orang yang ada di 

sekitar saya. Maka dari itu saya mengucapkan terimakasih sebanyak-

banyaknya kepada : 

1. Kepada Rektor Universitas EsaUnggul Bapak Dr. Ir. Arief Kusuma 

Among Praja, MBA. 

2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Dr. Ir. Husni S. 

Sastramihardja, MT. 

3. Ketua Program Studi Bapak Bambang Irawan, S.Kom, M.Kom telah 

membantu dalam memenuhi kebutuhan untuk menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

4. Kepada Dosen Pembimbing yaitu Bapak Bambang Irawan, S.Kom, 

M.Kom dan Bapak Ir. Kundang Karsono MMSI yang telah 

meluangkan segenap waktu dan kesabarannya untuk memberikan 

bimbingan tugas akhir ini. 

5. Kepada Dosen Penguji yaitu Bapak Ir. Budi Tjahjono, M.Kom dan 

Bapak Drs. Holder Simorangkir, M.Kom telah memberikan kritikan 

dan masukan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Para Dosen fakultas dan segenap staf Ilmu komputer Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan waktunya 

selama saya melaksanakan pendidikan di Fasilkom. 
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7. Bapak saya tercinta, yang selalu saya rindukan.Almarhum bapak Suhar 

seorang bapak yang tak pernah terganti kasih sayangmu tak pernah 

terlupakan segala pengorbanan dan tanggung jawabmu. Semoga 

kelulusan saya ini dapat membuat bangga bapak di sana.  

8. Ibu saya tercinta dan tersayang. Ibu yang selalu saya jadikan motivasi 

untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Engkaulah ibu yang terbaik di 

bumi ini. Takkan pernah bisa saya membalas semua yang telah ibu 

berikan. Ibu yang sekarang seorang diri membesarkan dan membiayai 

kuliah saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Terimakasih saya ucapkan dari lubuk hati terdalam. 

9. Terimakasih banyak untuk sahabat dan teman-teman terutama Turyanti 

dan Leoni sebagai sahabat dekat yang tidak pernah hentinya 

memberikan motivasi dan doanya.  

10. Teman-teman se-fakultas. Shelly, Nando, Vita, Adang, Adit, Zulkifar, 

Elly, Dewi, Nur shabrina, Dita, Agung, Lutfi, Rafi, Rizki, Eka, Rudy, 

Dolly, Arif, Randa semua teman seperjuangan dan teman kampus 

lainnya. 

 

Saya menyadari  tugas akhir ini masih terdapat kekurangan jauh 

dari kesempurnaan. Namun saya berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat 

untuk semua pihak yang membutuhkannya.    
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