UCAPAN TERIMA KASIH
Assalamualaikum Wr.Wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Algoritma Penghindaran
tabrakan pada Multi-Robot berbasis Alokasi Tugas dan Pembagian Orientasi” ini dengan baik.
Tugas Akhir ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna meraih gelar
Sarjana Teknik pada program studi Sistem Komputer Fakultas Teknik Elektro Universitas Telkom
Bandung. Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak luput dari hambatan dan tantangan yang
dihadapi penulis. Tanpa petunjuk, bimbingan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak mampu
menyelesaikan secara baik dan sistematis. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan
terima kasih pada :
1. Tuhan yang Maha Esa, atas segala petunjuk, rahmat, karunia dan semua Kebaikan-Nya.
2. Bapak Agung Nugroho Jati, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir yang
telah menyediakan waktu dan memberikan pengarahan selama Penyusunan Tugas
Akhir ini.
3. Bapak Randy Erfa Saputra, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang
telah menyediakan waktu dan memberikan pengarahan selama penyusunan Tugas
Akhir ini.
4. Bapak Roswan Latukoncina, S.T.,M.T. selaku Dosen Wali yang telah memberikan
arahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak Carlos Antunes Amaral, Ibu Domingas Pereira,kaka Ivonia Adik Dora, Nadia
dan Tasia yang tidak pernah lelah memberikan dukungan berupa semangat, nasihat,
doa, dan kasih sayang.
6. Farhan Purdi Ihsani yang telah sabar menjadi rekan Tugas Akhir dan mendengarkan
keluh kesah selama pengerjaan Tugas Akhir.
7. Laboratorium RnEST yang telah menjadi tempat untuk mengerjakan tugas akhir
selama 6 bulan.
8. International Office Telkom University yang selalu membantu ketika ada masalah
dengan Tugas Akhir.
9. Apriani Leonarda Linci dan Teresiano Gomes Araujo yang telah bersedia membantu
dengan memberi support semaksimal mungkin dan setia mendegarkan keluh kesah.

10. SK-38-01, HMSK, Laboratorium Sistem Komputer, Kecup Manja, kontrakan Super,
Anak-anak Timor-Leste dan Mahasiswa Asing yang di Gedung L dan seluruh temanteman penulis yang telah memberi dukungan secara langsung maupun tidak langsung.
Akhir kata, dalam pengerjaan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa tugas akhir ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua
pihak sangat penulis harapkan, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua
pihak yang memerlukan.
Wassalamualaikum Wr.Wb
Bandung, Juli 2018
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