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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

  Alhamdulillahirobbil’alamin. Puji syukur kepada Allah SWT atas seluruh 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 

penulisan Laporan Tugas Akhir di Jurusan Teknik Informatika dengan judul 

“Klasifikasi Fans dan Haters Berdasarkan Komentar Instagram Menggunakan 

Naïve Bayes Classifier”. Laporan Tugas Akhir ini merupakan prasyarat untuk 

memperoleh gelar sarjana strata satu di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN 

SUSKA RIAU). 

 Selama dilaksanakannya penelitian dan penulisan Laporan Tugas Akhir 

ini, penulis mendapatkan banyak pengetahuan, pnegalaman, bimbingan, dukungan 

dan juga arahan dari semua pihak yang telah membantu hingga Laporan Tugas 

Akhir ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT dengan rahmat-Nya memberikan semua yang terbaik dan yang 

dengan hidayah-Nya memberikan petunjuk sehingga dalam penyusunan 

laporan ini berjalan lancar. 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Muhammad Irsyad, M.T., selaku ketua jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau dan sekaligus selaku pembimbing Kerja Praktek penulis selama 

menjalani perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika. 
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5. Bapak Muhammad Fikry, S.T., M.Sc., selaku dosen pembimbing I Tugas 

Akhir Penulis, yang telah sangat banyak berbagi waktu, ilmu dan wawasan 

yang dimiliki kepada penulis sehingga penelitian dan Laporan Tugas Akhir 

ini telah selesai.  

6. Ibu Yusra, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing II Tugas Akhir Penulis. 

7. Bapak Muhammad Affandes, M.T., selaku dosen penguji I yang telah 

meluangkan waktunya dan banyak memberikan wawasan, ilmu yang 

bermanfaat serta pengalaman yang berharga untuk penulis. 

8. Bapak Pizaini, S.T., M.Kom., selaku dosen penguji II yang telah meluangkan 

waktunya dan banyak memberikan wawasan, ilmu yang bermanfaat serta 

pengalaman yang berharga untuk penulis. 

9. Ibu Elin Haerani, S.T., M.Kom., dan Ibu Siska Kurnia Gusti, S.T., M.Sc., 

selaku Pembimbing Akademis penulis selama menjalani perkuliahan di 

Jurusan Teknik Informatika. 

10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Teknik Informatika yang telah sabar memberikan 

tunjuk ajar serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa 

perkuliahan. 

11. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Asmunawar dan Ibunda Monalisa yang 

selalu menjadi sosok penyemangat dan untuk semua doa, kasih sayang, 

harapan dan pengorbanan yang tidak ada henti-hentinya. Semuanya hanya 

Allah SWT yang mampu membalas semua yang telah beliau berikan. 

12. Abang Afrinaldi dan Hendra Satria serta seluruh keluarga besar penulis, 

terimakasih banyak atas do’a, kasih sayang, harapan dan semangatnya 

selama penulis menjalani perkuliahan ini. 

13. Ripaldi Afif, seseorang yang sudah banyak direpotkan, terima kasih atas 

segala hal yang tidak bisa penulis ucapkan satu persatu di sini. 

14. Kepada Icha dan Leni, yang sudah menemani selama penulis berjuang 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga tetap menjadi teman dan sahabat 

terbaik. 

15. Kepada kawan-kawan satu bimbingan yang telah sama-sama berbagi ilmu, 

informasi serta keluh kesah selama proses pembuatan Tugas Akhir. 
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16. Terima kasih juga kepada kawan-kawan seperjuangan TIF‘13 E (TIF E 

WOLES) yang telah berjuang bersama selama masa kuliah dan agenda-

agenda bersama dari awal berjumpa.  

17. Dan semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu 

persatu. 

 Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khusunya dan untuk 

pembaca pada umunya. Serta dapat menjadi referensi dan rujukan bagi hal-hal 

yang bermanfaat. Sebagai manusia tentunya penulis tidak lepas dari kekurangan 

dan kesalahan, baik dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan 

maaf yang sebesar-besarnya. Penulis berharap adanya kritik dan saran guna 

memperbaiki atau sebagai pengembangan kedepannya. Kritik dan saran tersebut 

dapat dikirim ke email penulis yakni annisa.amalia@students.uin-suska.ac.id. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Pekanbaru, Juli 2018 
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