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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini 
dengan baik dan tepat pada waktu yang ditentukan. 

Tujuan dari penulisan laporan skripsi ini adalah 
untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam mendapatkan 
gelar Sarjana Komputer pada program Studi Teknik 
Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas 
Tarumanagara. 

Dalam proses penyusunan laporan skripsi berjudul 
“Aplikasi Ekstraksi Data Pada Resume Calon Karyawan 
Menggunakan Metode Conditional Random Field”, penulis 
banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, tetapi semua 
itu dapat teratasi berkat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu 
dalam menyelesaikan laporan skripsi ini dari awal hingga 
akhir. Adapun pihak-pihak tersebut, antara lain: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala 

berkat dan rahmatnya yang melimpah kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan 
skripsi dengan baik dan lancar. 

2. Ibu Viny Christanti M, M.Kom dan Manatab Dolok Lauro, 
S.Kom., M.MSI. Selaku dosen pembimbing dalam proses 
penyusunan skripsi, yang telah memberikan bimbingan, 
masukan-masukan yang sangat berguna, semangat serta 
motivasi dalam penyusunan laporan skripsi ini dari 
awal hingga akhir. 

3. Bapak Manatap Dolok Lauro S.Kom., M.M.S.I yang telah 
memberikan beberapa motivasi, dan masukan dalam 
pembuatan skripsi. 

4. Andrew Ciayandi yang sudah membantu selama pembuatan 
skripsi mulai dari membantu pengumpulan data, hingga 
mengkritisi setiap bagian skripsi agar lebih baik 
lagi. 

5. Ibu Ir. Jeanny Pragantha, M.Eng., selaku koordinator 
skripsi yang telah membantu perihal administrasi, 
petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi dari 
awal hingga akhir. 
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6. Ibu Prof. Dr. Ir. Dyah Erny Herwindiati, M.Si., 
selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Tarumanagara. 

7. Ibu Lina S.T., M.Kom., Ph.D., selaku Wakil Dekan 
Fakultas Teknologi Informasi Universitas 
Tarumanagara. 

8. Ibu Desi Arisandi, S.Skom., M.T.I., selaku ketua 
program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Tarumanagara. 

9. Semua Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas 
Tarumanagara yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu, yang telah membekali penulis ilmu 
pengetahuan. 

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Teknologi 
Informasi Universitas Tarumanagara yang telah 
memberikan bantuan selama proses perkuliahan secara 
langsung maupun tidak langsung. 

11. Keluarga penulis yang tiada hentinya selalu 
memberikan dukungan, doa, serta motivasi kepada 
penulis. 

12. Rekan-rekan Teknik Informatika angkatan 2016 yang 
telah memberikan banyak motivasi dan bantuan kepada 
penulis. 

13. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 

14. Rekan-rekan Mola Tv yang telah memberikan banyak 
motivasi, saran, dan bantuan kepada penulis. 

15. Rekan-rekan Beswan Djarum 34 yang telah memberikan 
ide-ide menarik selama penulisan buku skripsi kepada 
penulis 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan 
penulisan laporan skripsi ini, masih terdapat banyak 
kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, 
tenaga, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis 
sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk skripsi ini. 

Penulis berharap dengan adanya penulisan laporan ini 
dapat berguna bagi penulis dan pihak-pihak lainnya.  
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