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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir dengan judul “APLIKASI MEDIA EDUKASI KESEHATAN GIGI 

BAGI ANAK DENGAN MENERAPKAN TEKNOLOGI AUGMENTED 

REALITY” dengan sebaik-baiknya..  

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai 

pihak, maka penulis ucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. H. Aripin, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono, M.Kom.,CEH.,CHFI., selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

3. Bapak M. Adi Khairul Anshary, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang 

dengan ikhlas dan tulus serta penuh tanggung jawab, yang telah memberikan 

bimbingan ditengah kesibukannya, sampai terselesaikannya tugas akhir ini 

dengan tepat waktu. 

4. Bapak Aldy Putra Aldya, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang 

dengan ikhlas dan tulus serta penuh tanggung jawab, yang telah memberikan 
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bimbingan ditengah kesibukannya, sampai terselesaikannya tugas akhir ini 

dengan tepat waktu. 

5. Bapak Rianto, S.T., M.T. selaku wali dosen yang selalu membimbing dan 

mengarahkan dari pertama masuk kuliah. 

6. Seluruh Staf dan Dosen Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya memberikan bekal ilmu kepada penulis. 

7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang menjadi motivasi terbesar penulis 

selama ini. 

8. Rekan-rekan kelas TI D yang setia mendampingi serta menemani hari-hari 

dibangku kuliah dari tingkat satu hingga penulisan tugas akhir. 

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata 

sempurna, besar harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. Akhir kata semoga Allah SWT. membalas segala amal kebaikan 

yang kita lakukan dan menjadi amal ibadah kita. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Tasikmalaya,   Oktober 2018 
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