
Ix 

 

KATA PENGANTAR 
 

 

 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkah limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul 

“Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 

Untuk Prediksi Produksi Getah Pinus (Studi Kasus : PT TUSAM HUTANI 

LESTARI)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana strata satu pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat pengetahuan, 

bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu hingga 

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

menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Muhammad Irsyad, S.T, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU.  

4. Bapak Muhammad Affandes, S.T, M.T selaku penasehat akademik yang telah 

memberikan masukan serta arahan selama proses perkuliahan. 

5. Bapak Jasril, S.Si, M.Sc  selaku dosen pembimbing tugas akhir. Terimakasih 

untuk bimbingan, ilmu dan waktunya yang telah banyak untuk membantu dan 

membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir. 

6. Bapak Suwanto Sanjaya ST, M.Kom selaku penguji I yang telah memberikan 

saran, kritikan dan masukan yang dapat memberikan semangat kepada penulis 

dalam meyelesaikan tugas akhir ini. 
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7. Ibu Iis Afrianty, ST, M.Sc selaku penguji II yang telah memberikan inspirasi 

kepada penulis atas penulisan laporan tugas akhir ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen TIF yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada 

penulis. 

9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, yang telah 

memberikan semangat, kasih sayang dan pengorbanan serta do’a yang luar 

biasa untuk keberhasilan penulis.  

10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan ACTIF angkatan 2013 yang 

telah memberikan dukungan serta motivasi untuk terus maju. Semoga teman-

teman lainnya dapat melanjutkan perjuangannya dan selalu sukses. 

11. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun bagi 

pembaca pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran 

dari pembaca atas laporan penelitian Tugas Akhir ini yang dapat disampaikan ke 

alamat email penulis: rianto.anggara.putra@students.uin-suska.ac.id. Akhir 

kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca, Wassalam. 
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