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KATA PENGATAR 

Salam sejahtera, Segala puji hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, karena 

berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Shalawat 

beriring salam tak lupa penulis ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah 

Muhammad SAW, berkat jasa beliau kita bisa menikmati zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

Tugas Akhir ini yang berjudul ”Pengenalan Suara Chord Pada Alat 

Musik Gitar Menggunakan Linear Predictive Coding dan Manhattan 

Distance” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Baik dalam pelaksanaan dan penyusunan Tugas Akhir 

ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, pengalaman, motivasi 

dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu hingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan secara baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4.  Ibu Lestari Handayani, S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan wawasan, motivasi 

dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik. 

5. Bapak Febi Yanto, S.Kom., M.Kom, selaku dosen penguji I, yang telah 

membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Jurusan Teknik 

Informatika, memberikan motivasi, solusi terhadap permasalan yang dihadapi 

seputar perkuliahan ilmu yang bermanfaat khusunya bagi penulis. 
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6.  Ibu Fadhilah Syafria, S.T, M.Kom CIBIA, selaku dosen penguji II, yang telah 

banyak meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan 

perbaikan laporan Tugas Akhir ini. 

7.  Bapak Iwan Iskandar, MT selaku pembimbing akademik, yang telam 

membimbing saya dari awal masuk kuiah samapai selesai. 

8.   Ibu Novi Yanti, ST., M.Kom selaku Pembimbing Kerja Prakter penulis selama 

menjalani perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika. 

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. 

10. Orang tua penulis, Ayahanda L.Tampubolon dan Ibunda E.Simanjuntak yang 

selalu menjadi sosok penyemangat dan selalu berdo’a setiap harinya untuk 

penulis agar dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

11. Kepada partner teristimewa #NONCOF yang selalu memberikan semangat, 

motivasi, dan do’a setiap harinya untuk penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Kepada teman-teman seperjuangan ALPHA 2012 yang telah memberikan 

semangat dan motivasi. 

13. Kepada semua pihak yang terlibat dalam pengerjaan Tugas Akhir ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga laporan Tugas Akhir yang disusun ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Disamping itu penulis juga 

menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kesalaan dan kekurangan. Untuk itu penulis berharap masukan, kritikan, maupun 

saran yang bersifat membangun dari pembaca atas kesempurnaan isi laporan 

Tugas Akhir ini. Kritik saran tersebut dapat disampaikan ke alamat email penulis: 

yehezkielgg@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat 

membaca. 
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