KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul
“Aplikasi Pencarian Lokasi Rumah Sakit Dengan Menggunakan Metode
Haversine Formula Berbasis Android” ini dengan waktu yang telah dilakukan.
Tugas Akhir ini disusun guna melengkapi salah satu persyaratan dalam
memperoleh gelar sarjana komputer bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer,
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana.
Laporan Tugas Akhir ini belum dapat dikatan sempurna. Karena itu, kritik
dan saran akan diterima dengan senang hati. Laporan Tugas Akhir ini dapat
selesai tepat waktu dengan adanya dukungan, bimbingan, serta motivasi dari
berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima
kasih akan disampaikan kepada:
1.

Bapak Achmad Kodar, Drs.MT, selaku Dosen Pembimbing Tugas
Akhir yang telah banyak membimbing penulis dan memberikan
arahan dalam penyusunan tugas akhir ini.

2.

Abdi Wahab, S.Kom, MT, selaku Dosen Pembimbing Akademik
yang telah membimbing dan memberikan nasehat.

3.

Bapak Andi Nugroho,.ST,.M.Kom, selaku Kordinator Tugas Akhir.

4.

Ibu Desi Ramayanti S.Kom., MT., selaku Ketua Program studi
Informatika.

5.

Semua

dosen-dosen

yang

telah

banyak

memberikan

ilmu

pengetahuan yang dapat berguna bagi penulis.
6.

Kedua orang tua yang selama ini selalu sabar membesarkan,
mendoakan dan memberikan semangat yang membuat penulis
termotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

7.

Teman-teman informatika 2014 yang telah berjuang bersama dan
saling membantu sampai detik ini.

8.

Fitri Nadhira, Fira Dhotil Jannati, Natasya Dwi Febrianti, Novan
Arifendi, dan Zulhamdi Apriyadi selaku sahabat kecil penulis yang
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telah berjuang bersama, saling memberikan motivasi selama proses
pembuatan Tugas Akhir ini.
9.

Teman-teman WB yang tidak bisa disebutkan penulis satu per satu,
yang selalu menjadi tempat inspirasi dan diskusi penulis dalam
pembuatan Tugas Akhir ini.

10.

TCC , STAR dan CTRL yang selalu menghibur penulis selama
proses pembuatan Tugas Akhir ini.

11.

Fathur Rahman, Syahdam dan Satria Yusufa selaku teman baik
penulis yang selalu menemani dalam proses penulisan Tugas Akhir
ini.

12.

Seluruh pihak yang telah membantu selama ini yang tidak dapat
disebutkan satu per satu oleh penulis.

Mohon maaf apabila masih ada kekurangan pada penulisan pada laporan Tugas
Akhir ini. Apabila ada kritik dan saran yang akan disampaikan, penulis sangat
mengharapkannya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
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