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MOTTO

Hidup adalah perjuangan (Sutrisno Bahir)
Menyesali nasib tidak akan merubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah
yang membuat kita berharga (Abdurahman Wahid-Gusdur)
Perubahan tidak akan pernah ada tanpa kemauan dan keberanian (Ir Jokowi)
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PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat serta hidayahNya, serta memberikan kelancaran dan
keridhaannya sehingga terselesaikannya skripsi ini dnegan tepat waktu. Skripsi ini
akan penulis persembahkan kepada:
1. Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Nurdin dan Ibu Uci Estiati yang
sangat aku sayangi, yang tak pernah bisa aku membalas semua rasa sayang
mereka kepadaku, karena tak akan bisa terhitung limpahan rasa sayang
mereka kepadaku. Terimakasih ku ucapkan padamu atas segala doa yang
selalu disertakan setiap waktunya dan telah berjuang penuh demi
masadepanku, semoga allah selalu memberikan kasih sayangNya dan
melimpahkan rizki serta selalu memberikan kesehatan kepada kalian, amin.
2. Keluarga, kakak dan adik yang selalu mendukung apapun yang aku lakukan
selagi itu baik dijalan allah.
3. Dan terimakasih untuk sahabat-sahabat ku keluarga besar (KOS HIJAU)
Ilham akbar, teguh, apip, noviyan, agung, slamet atas dukungan dan doa
dari kalian yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di STMIK
AMIKOM purwokerto semoga sukses semua.
4. Terimakasih juga ku persembahkan kepada sesepuh (Kos Hijau) Badar,
Kepin, Ucil dan teman-teman yang lain untuk dukungan, bantuan, canda
dan tawa hingga sindiran-sindiran yang bermaksud memotivasi.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT dengan segala karunia dan rahmat-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir
untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi Teknik Informatika di Sekolah
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AMIKOM purwokerto, Skripsi yang penulis
susun berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Chord Gitar Berbasis Android”.
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak dibantu oleh beberapa pihak , oleh
karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya
kepada:
1. Bapak Dr. Berlilana, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer AMIKOM Purwokerto, sekaligus selaku dosen pembimbing, terimakasih atas
bimbingan yang selama ini diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik,
semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak Didit Suhartono, S.Sos, M.kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
3. Seluruh karyawan dan staff pengajar (Dosen) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer AMIKOM Purwokerto atas segala limpahan ilmu yang diperoleh penulis selama
menuntut ilmu di jurusan Teknik Informatika.
4. Semua teman-teman STMIK AMIKOM Purwokerto TI/SI angkatan 2014.
5. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatuyang telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak.
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penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan dan
jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun dari segi penyajian, karna kodrat
sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Penulis berharap semoga hasil karya
skripsi yang penulis susun dapat berguna dan bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan.

Purwokerto, 14 September 2018
Penulis,

Novan Tri Aji
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