UCAPAN TERIMA KASIH
Didalam pengerjaan Tugas Akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat
membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis sampaikan rasa terima kasih
sedalam-dalamnya kepada :
1. Tuhan Yesus Kristus, selaku penunjuk jalan, penyemangat, penguat iman,
pemberi berkat, pemaaf, diatas segala-galanya.
2. Keluarga (Bapak, Mama, Abang Albet, Kak Iin, Bang Erix, Kak Silvi)
yang tiada henti-hentinya memberi dorongan semangat, doa, finansial, rela
direpotkan, walaupun penulis banyak membuat kesalahan.
3. Bapak Suryo Adhi Wibowo, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing I yang
telah memberikan ilmu, waktu (walaupun S3 di Busan, masih sempat
untuk mengurusi anak bimbingannya, dospem terbaik), dan semangatnya
selama penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Nur Andini, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II yang telah
memberikan ilmu, waktu, dan sharing curhatnya saat bimbingan sehingga
tugas akhir ini dapat selesai tepat waktu.
5. Bernadus Anggo Seno Aji yang telah banyak memberi ilmu, waktu, sabar
menghadapi kelabilan, cerita suka dukanya. Terima kasih banyak.Semoga
jadi dosen yang berguna buat nusa dan bangsa.
6. Anggota Asisten Riset Laboratorium Image Processing Computer Vision
angkatan 2012 – 2015 (Azzam, Rikko, Nasya, Reza, Rezza, Kautsar,
Karyza, Steven, Imam, Wijaya, Lugina, Ka Tim, Ka Redi, Ka Inggrit, dll)
yang berbagi cerita suka dukanya, pengalaman baru, yang terutama ilmu
pengetahuan yang sangat berharga.
7. Keluarga Mahasiswa Katolik Fakultas Teknik angkatan 2013 (Haga,
Raen, Fevi, Kristin, Gerry, Ginta, Rega, Andre, Yeye, Theo, Hanin,
Queensha, Surya, Ramos, Valen, Karin, dll) saling memberi dukungan

satu sama lain, bareng mengisi kegiatan di semester awal yang belum
mengenal siapa-siapa dan Bandung tentunya.
8. Asrama Putri Gedung C 118, 121, 122 (Valendira, Nadia, Winda, Arin,
Farah, Risa, Komang, Paras, Hanna, Chyntia) kesetiakawanan tak kenal
fisik dan batin. Ingat angan-angan di masa depan semoga terkabul sesuai
rencana Tuhan.
9. Temen-temen kelas TT-37-07, empat tahun berlalu dengan cepat semoga
kita dapat berjumpa kembali di waktu yang tepat.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini
yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Ingatlah, walaupun tidak
disebutkan tetapi penulis mengingat kebaikan semua pihak dan berdoa
semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Bandung, Juli 2017
Penulis
Elsha Triputri

