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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh 

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat, hidayah, serta limpahan berkah-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir 

yang berjudul : “Implementasi Flash Card pada Game Untuk Melatih Daya Ingat (Studi Kasus 

: Ular Tangga Modifikasi)”, yang disusun sebagai persyaratan untuk menempuh sidang tugas akhir 

pada program Sarjana Teknik Informatika Di Universitas Pasundan Bandung. Tak lupa shalawat 

serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, serta umat yang 

dicintainya. 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, berbagai pihak yang memberikan bimbingan, bantuan, 

dukungan semangat serta do’a kepada penulis baik itu secara moril maupun materil. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis selalu diberi kekuatan dan kesehatan 

untuk dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini. 

2. Ibu Mellia Liyanthy,ST, MT selaku dosen pembimbing utama. 

3. Bapak Sandhika Galih Amalga, ST, MT selaku dosen pembimbing pendamping. 

4. Segenap Dosen Teknik Informatika Universitas Pasundan atas ilmu, pengetahuan serta 

pengalaman selama proses perkuliahan yang diberikan. 

5. Seluruh staff administrasi dan civitas akademik Teknik Informatika Unpas. 

6. Rekan-rekan mahasiswa khususnya Jurusan Teknik Informatika angkatan 2008. 

7. Teman-teman (Nailul Amal, Rendi, Mina, Hensa, Ardi, Fuji Lestari, Zulmadi Karim, Roni, 

Riko, Rizal, Mufandi, Peye, Jido dan semuanya ). 

8. Teman-teman kosan Geger Warga 60B yang bersama selama mengikuti kuliah. 

9. Yang tersayang dan keluarga terima kasih atas Do’a dan dukungannya. 

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang turut membantu 

terlaksananya Tugas Akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini baik dalam segi penulisannya maupun penyajiaannya.  

Demikian prakata dari penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat khususnya bbagi 

penulis sendiri, dan umumnya bagi pembaca. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah, 

wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 

Bandung,   Mei 2015 
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