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PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan 

tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat 

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 

diacu dalam naskah ini dan disebutkan pada daftar pustaka. 

 

                                                                                        Denpasar, Juli 2017 

 

 

 

Desak Made Dewi Chandrawati 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ 

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi 

Game 3D Kijang Emas Berbasis Android”. Dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini, saya mendapatkan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan 

dengan hal tersebut pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1.  Bapak Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT, Ph.D selaku Dekan 

Fakultas Teknik Universitas Udayana. 

2.  Bapak Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, ST.,MT. selaku Ketua Program 

Studi Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana. 

3.  Bapak Putu Wira Buana, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah banyak meluangkan waktu memberikan dorongan, bimbingan, 

tuntunan dan kesabaran selama penyusunan Tugas Akhir ini.  

4.  Ibu Ni Putu Sutramiani, S.Kom., M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktu memberikan dorongan, bimbingan, 

tuntunan dan kesabaran selama penyusunan Tugas Akhir ini. 

5.  Bapak Dr. Eng. I Putu Agung Bayupati, S.T.,M.T. sebagai Dosen 

Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan 

akademik dalam menempuh perkulihaan Program Studi Teknologi 

Informasi Universitas Udayana. 

6.  Segenap dosen pengajar dan staf pegawai di Program Studi Teknologi 

Informasi Fakultas Teknik Universitas Udayana yang telah banyak 

membantu selama proses perkuliahan. 

7.  Bapak Dewa Made Tirta dan Ibu Mili Artati selaku orang tua dan kakak 

Desak Putu Eka Satryawati serta keluarga yang lainnya yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan moril, 
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doa, semangat, kesabaran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan 

dan dalam penyusunan laporan tugas akhir hingga terselesaikan. 

8. I Putu Eka Kawi Dirghayusa yang telah memberikan banyak dorongan 

semangat, motivasi, sumbangan ide, pemikiran selama menempuh 

perkuliahan sampai penulisan tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

9. Teman-teman seperjuangan dan segenap civitas di Program Studi 

Teknologi Informasi Universitas Udayana yang telah memberikan 

dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Akhir  

kata penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan tugas akhir ini   

dan semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

           

                       Denpasar, Juli 2017 

          Penulis  

 

 

               Desak Made Dewi Chandrawati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


