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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat 

atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan waktu yang direncanakan dengan 

judul “APLIKASI MOBILE GUITAR FRIEND FOR ANDROID BERBASIS 

TEKNOLOGI ANDROID DAN GOOGLE API LEVEL 4”. Adapun tujuan dari 

penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh 

studi S1 pada Fakultas Teknik Universitas Widyatama. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi 

Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu 

eksis membantu perjuangan beliau menegakkan Dinullah di muka bumi ini. 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, tentunya banyak pihak yang 

telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis 

ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Ibu Savitri Galih, S.Si., M.T selaku pembimbing, yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan waktu yang sangat berharga. 

2. Ketua Jurusan Teknik Informatika Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T dan 

Wakil Ketua Jurusan Bapak Sukenda, S.T., M.T.  

3. Bapak Abdullah Fajar, S.Si., M.Sc selaku dosen wali yang selalu memberi 

nasihat, saran, arahan, dan bimbingan yang sangat berharga.  

4. Seluruh dosen-dosen pada Jurusan Teknik Informatika yang selalu 

memberikan ilmu yang bermanfaat dan semoga dapat diamalkan dengan baik 

oleh penulis. 

5. Kakak penulis, Bahri Munawar beserta adik penulis, Muhammad Iqbal 

Habibie dan Jihan Nurbani Rachmania yang memberi banyak motivasi. 

6. Ibu Tin sekeluarga, yang telah memberi banyak dorongan dan motivasi. 
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7. Nurani Rahmi Putri, S.Farm., Apt yang telah memberikan banyak waktu, 

perhatian, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. 

8. Teman-temen seperjuangan IF ’05, IF ’06 dan HIMATIF. 

9. Genta Gemilang, S.T sahabat yang telah memberikan banyak bantuan kepada 

penulis. 

10. Teman-teman bermain musik. Dwi Prayoga Nugraha, Gallang Perdhana, Indri 

Aghina, Bagja Al-Ghuffari, Vicka Wibisono, Gerry Prima Putra, Arief 

Budiman, Dito Musicman atas saran dan bantuannya. 

11. Lucky Nugraha dan Faisal Miftah atas pinjaman guitar untuk keperluan 

testing dan pada saat sidang. 

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi 

penyempurnaan selanjutnya. 

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan 

semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan 

mencatatnya sebagai ibadah disisi-Nya, aamiin. 

 

Bandung, 4 Februari 2012 

 

Farhan Atsani 

farhan.atsani@widyatama.ac.id 
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Untuk Bapak dan Ibu saya 

 

 

 


