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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamiin, Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan 

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul IMPLENTASI 

MELODY EXTRACTION PADA APLIKASI PELATIHAN VOKAL BERBASIS 

ANDROID untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi jenjang 

strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer, Universitas Komputer Indonesia. 

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, 

penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan, bantuan dan 

masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini, penulis 

ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua yang penulis sayangi, Bapak Uju Juanda dan Ibu Eni Suhaeni 

yang selama ini telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil 

sertas atas do’a kasih sayang dan juga pengorbanan kepada penulis yang tidak 

terbalaskan. 

3. Ibu Utami Dewi Widianti S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang 

telah membimbing penulis dan memberikan pengarahan dalam pembuatan 

skripsi ini. 

4. Bapak Agam selaku pembimbing lapangan tempat penelitian penulis yang 

banyak membantu. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf pegawai Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Komputer Indonesia yang telah membantu penulis 

selama proses perkuliahan. 

6. Dr.Ir.Herman  S.Soegoto, MBA. Selaku Dekan Fakultas Teknik Informatika  

7. Teman-teman IF-10/2013 yang telah memberikan dukungan serta masukan yang 

berguna untuk menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. 
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8. Teman-teman satu bimbingan ibu Utami Dewi Widianti, Edo, M.Ikbal, Reni, 

Agung Nugraha, Mulky, Desti, Ernita, Fajar Gunawan yang saling membantu 

dan saling mendukung. 

9. Keluarga dan saudara-saudara yang penulis sayangi, yang telah mendukung dan 

mendo’akan serta yang telah memberi semangat. 

10. Serta teman-teman perjuangan dalam menyusun skripsi ini. 

Didalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin 

walaupun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk 

itu penulis  akan selalu menerima segala masukan yang ditujukan untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Bandung, 31 Agustus 2019 
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