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KATA PENGANTAR 

 

Bissmillahirrahmanirrahim. 

Assalamualaikum. Wr.Wb.  

 Penulis panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, 

rahmat, dan hidayah-Nya, shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan 

kepada junjunan Nabi besar Muhammad SAW, serta do’a restu dari orang tua, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul” Aplikasi 

Pemesanan Jasa Musisi Memanfaatkan API Youtube dan Sensor GPS berbasis 

Android” untuk perencanaan pembangunan aplikasi android yang merupakan syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana atau Strata Satu Program Studi Teknik Informatika 

dan Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa begitu banyak peran serta dorongan dari pihak 

lain untuk menyelesaikan tugas akhir ini, karena keterbatasan ilmu dan 

pengetahuan. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :  

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  

2. Ayahanda Anto Batubara dan Ibunda Dedeh Sukariah yang selalu 

memberikan do’a dan dukungannya yang tidak pernah berhenti baik dalam 

moril maupun materil. Yang menjadi alasan bagi penulis untuk tetap 

berjuang menyelesaikan pendidikan ini.  

3. Yth. Dr. Ir.HermanS. Soegoto, MBA, selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Komputer Indonesia. 

4. Tati Harihayati M. S.T., M.T. selaku dosen wali IF-8 yang telah 

mengarahkan penulis selama mengikuti akademik di Universitas Komputer 

Indonesia.  
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5. Adam Mukharil Bachtiar, S.Kom.,M.T. selaku dosen pembimbing yang 

telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan penulis dalam 

menyusun tugas akhir ini.  

6. Ir.Taryana Suryana, M.Kom. selaku dosen riviewer yang telah memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.  

7. Teman satu bimbingan dan rekan-rekan semuanya yang sedang berjuang 

dalam tugas akhir ini, yaitu : Dena, Mirza, Salman, Fazal, Ahmad Rizky 

Fauzy, Reza Rizkia dan Irvan.  

8. Teman-teman semuanya yang senan tiasa mendukung dan membantu dalam 

tugas akhir ini Agung Eka Lukmantara, Hoeril Ahyar S, Bagja, Ahmad 

Rizky Fauzy, Ahlan Resky, Gopur, Sarif Sidik, Abang Nijam, Salman 

Alfarizi, Yono Budi C dan semuanya.  

9. Kepada semua saudara dan orang-orang yang di sayangi  yaitu Iis Susanti, 

Agam Muslihad Batubara, Reneu Intan Anggraeni, Erik Budiana, Keysa 

Salsa. di kampung halaman yang selalu mendukung dan mendo’akan dalam 

punyusunan tugas akhir ini.  

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, 

masih banyak kekurangan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi 

kesempurnaan dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Besar harap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.   

 

Wabillahittaufiq wal hidayah 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Bandung,  Agustus 2019 
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