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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan karena atas 

limpahan rahmat-Nya skripsi dengan judul “ Pembuatan Procedural Game 

Content Menggunakan Metode A* “ ini dapat Penulis selesaikan. Penulisan 

skripsi ini merupakan suatu proses akhir yang bertujuan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Komputer, Program Studi Teknin Informatika, 

STMIK Akakom Yogyakarta. Penulisan skripsi ini berangkat dari 

ketertarikan Penulis terhadap perkembangan teknologi video game dan 

smartphone 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari 

berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, 

sangatlah sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan pihak-

pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses 

penyusunan skripsi ini, yaitu : 

1. Cuk Subiyantoro, S. Kom, M. Kom, selaku Ketua STMIK Akakom; 

2. Febri Nova Lenti, S.Si., M.T., selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika; 

3. Sri Redjeki, S.Si, M.Kom, selaku pembimbing skripsi, yang 

senantiasa memberi masukan, dorongan dan inspirasi selama 

proses pendidikan dan penulisan skripsi Penulis; 

4. Agung Budi Prasetyo, S.Kom, M.Kom, yang telah memberikan 

inspirasi kepada Penulis untuk berkarya di bidang informatika; 

5. Dison Librado, S.E., M.Kom, yang telah membantu dan mendukung 

proses pendidikan Penulis; 

6. Seluruh team Kepuketan 3 STMIK Akakom yang telah memberikan 

pengalaman pendidikan yang luar biasa; 

7. Seluruh dosen pengajar dan staff STMIK Akakom yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis; 

8. Ibu tercinta yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, doa, 

perhatian, dan dukungan kepada Penulis yang tidak terhingga dan 

tidak bisa dibalas oleh Penulis; 

9. Seluruh kakak saya yang senantiasa mendukung dan membantu 

proses pendidikan saya; 
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10. Ari Arex yang telah sangat membantu Penulis dalam menyelesaikan 

proses studi; 

11. Seluruh teman-teman mahasiswa STMIK Akakom khususnya 

sahabat terdekat saya Tutut, Sigit, Andri, Yudi, Wawan, Randy yang 

menjadi penyemangat dalam menjalani hari-hari kuliah; 

12. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. 

Peneliti berharap kepada seluruh pihak untuk dapat 

memberikan masukan yang bermanfaat demi perbaikan penelitian ini di 

masa mendatang. Akhir kata, Penulis memohon maaf atas kesalahan 

yang mungkin ditemukan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi semua pihak. 
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