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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena 

berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas 

Akhir. Shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 

kita ke alam semesta yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Tugas Akhir yang 

berjudul "Pengenalan Karakter Huruf Hijaiyah Menggunakan Algoritma Chain 

Code dan Learning Vector Quantization 2.1 (LVQ 2.1)" disusun sebagai salah 

satu prasyarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dan kelulusan dari 

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penyusunan dan penulisan 

Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan pengetahuan, bimbingan, dukungan 

dan arahan dari semua pihak-pihak yang membantu hingga Tugas Akhir ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. 

2. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. Hartono, M.Pd. 

3. Bapak Ketua jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. 

Muhammad Irsyad, S.T., M.T. 

4. Ibu Elvia Budianita, ST., M.Cs sebagai pembimbing Tugas Akhir ini, 

terima kasih untuk meluangkan waktu membimbing penulis dan dengan 

sabar dan tiada hentinya memberikan motivasi, saran dan arahan sehingga 

penulis dapat memulai dan menyelesaikan penyusunan dan penulisan 

Tugas Akhir dengan baik. Atas semua itu, penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya. 

5. Ibu Novi Yanti, ST., M.Kom sebagai penguji I Tugas Akhir ini, 

terimakasih untuk waktu, saran dan arahannya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Atas semua itu, penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. 

6. Ibu Fadhilah Syafria, ST., M.Kom sebagai penguji II Tugas Akhir ini, 

terima kasih juga untuk waktu, saran arahannya sehingga penulis dapat 
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meyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Atas semua itu, penulis 

mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya. 

7. Dosen pembimbing akademis, Ibu Elvia Budianita, ST., M.Cs. 

8. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di jenjang S1. 

9. Yang tersayang orang tua Penulis, yaitu Drs. Abdul Latif dan Ermawati, 

S.Pd., M.Si Terima kasih untuk selalu ada, menjadi penyemangat, tiada 

henti-hentinya mendoakan kesuksesan penulis, menjadi motivator yang 

sangat baik ketika penulis merasa lelah dalam mengenjakan Tugas Akhir 

ini dan terima kasih utnuk kasih saying yang berlimpah bahkan penulis 

tidak dapat membalas seluruh kasih saying yang diberikan. Terima kasih 

banyak untuk semua hal yang diberikan.  

10. Kakak dan adik penulis, Weny Late Afriza, S.Pd. Cok Nanda Late Rezky, 

ST. dan Annisa Late Ramadhani. Terima kasih atas kata-kata semangat 

untuk berusaha yang diberikan untuk penulis, insya Allah kita akan 

menjadi orang yang sukses dikemudian hari. 

11. Kawan-kawan kos NPL Heru Siandra, Hidayat B, Anggi Mafitra, Agung, 

Subur, Asnul Kabri, Novriardi Indra, Arip 

12. Kawan-kawan kontrakan taman karya, Indrico, Iper, Iyan, Ridwan, 

Maulana, Wendra, Wowok yang telah memberikan tempat untuk focus 

mengerjakan tugas akhir ini. 

13. Untuk anggota kelas BE BROTHER yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu persatu, terima kasih atas keceriaan, senyuman dan bahkan cemeehan 

yang kalian berikan selama ini. 

14. Teman-teman TIF 2012, terima kasih atas semua dukungan yang telah 

diberikan untuk penulis. 

15. Laptop Acer yang telah menemani menyelesaikan Tugas Akhir penulis, 

menemani penulis sehari semalam penuh untuk mengerjakan coding yang 

memusingkan dan penyusunan laporan-laporan Tugas Akhir, melakukan 

pengujian-pengujian bahkan hampir satu hari dan tetap bertahan sampai 

saat ini. Penulis berharap laptop acer ini akan selalu menemani penulis 

dikemudian hari. 
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16. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya yang berharga.  

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya maupun pembaca pada umumnya. Penulis menyadari dalam penulisan 

laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap ada 

masukan, kritikan, maupun saran dari pembaca atas laporan ini yang dapat 

disampaikan ke alamat email penulis: luvinda001@gmail.com. Semoga laporan 

ini dapat memberikan manfaat bagi  pembaca. Amiin yaa Rabbal’âlamîn. 

 

 

Pekanbaru, Desember 2017 

 

 

    

      Penulis 


