KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh
Alhamdullilah Rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Allah subhanahu wata ‘ala karena atas berkat, rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul ”FINGERSPELLING SISTEM
ISYARAT BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN LEARNING VECTOR
QUANTIZATION 3” dapat diselesaikan dengan baik.
Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan
studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika Unversitas
Komputer Indonesia.
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan,
dikarenakan kerterbatasan punilis, baik dalam penyajian materi dan sistematika
penulisan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun penulis berharap tugas
akhir ini dapat berguna bagi penulis maupun bagi pembaca.
Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini banyak hal atau pihak yang telah
memberikan dukungan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Banyak pihak
yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu, namun segala kerendahan hati,
penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1. Allah subhanahu wata‘ala atas segala pertolongan, petunjuk, ilmu dan
kemudahan yang diberikan selama pengerjaan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad sallawlah ‘alaihi wasalam atas sikap teladan yang
menunjukan penulis ke jalan yang benar, sehingga penulis bisa sabar dan
tawakal dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi karena Allah subhanahu wata
‘ala, yaitu Ibu N. Rini, S.Pd. dan Bapak Didi Saca, S.Sos. serta kepada Adik
Penulis yaitu Risandi Maulana Arif yang sudah memberikan do’a terbaik,
dorongan motivasi serta semangat selama penulis mengerjakan tugas akhir ini.
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4. Ibu Nelly Indriani W., S.Si., M.T., selaku ketua Prgram Studi Teknik
Informatika Universitas Komputer Indonesia.
5. Bapak Galih Hermawan, S.Kom., M.T., selaku pembimbing saya yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir
ini.
6. Ibu Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si., selaku reviewer yang juga mengarahkan
penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.
7. Bapak Iskandar Ikbal, S.T., M.Kom., selaku dosen wali IF-11 tahun 2012 yang
telah memberi penulis ilmu, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat.
8. Dosen – dosen dan staf Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia
yang telah bekerja dengan baik dan ilmu yang dibaginya.
9. Teman-teman khususnya Gilang Sandy Ramadhan, Abdul Aziz, Lukmannul
Hakim Malawat, Wildan Fauzan, Oky Saputra dan teman-teman angkatan 2012
IF-11 UNIKOM, teman-teman kost G7, dan rekan kerja di SLB ABC
Muhammadiyah Sumedang yang sudah memberi banyak bantuan dan masukan
kepada penulis.
10. Teman-teman satu bimbingan Bapak Galih Hermawan, S.Kom., M.T. atas
dukungan dan kebersamaanya selama pengerjaan tugas akhir ini.
11. Pihak-pihak lain yang juga banyak membantu untuk dapat menyelesaikan tugas
akhir ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi yang disusun ini menjadi
sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara.
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