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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian Tugas Akhir 

yang berjudul “PENERAPAN JARINGAN SYARAF TIRUAN LEARNING 

VECTOR QUANTIZATION 3 (LVQ3) UNTUK PREDIKSI BERAT BAYI 

LAHIR”. Allahumma sholi’ala Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad 

yang tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 

persyaratan akademis untuk meraih gelar sarjana di Jurusan Teknik Informatika, 

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Selama pengerjaan tugas akhir ini berlangsung, penulis banyak mendapat 

pengetahuan, bimbingan, dukungan dan arahan serta masukan yang bermanfaat 

dari semua pihak yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan laporan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. 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 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Siska Kurnia Gusti, S.T, M.Sc, CIBIA selaku dosen pembimbing 1 

tugas akhir. Terimakasih untuk bimbingan, ilmu dan waktunya yang telah 

banyak membantu dan membimbingan saya dengan penuh kesabaran 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

5. Ibu Iis Afrianty, S.T, M.Sc, CIBIA selaku dosen pembimbing 2 tugas 

akhir sekaligus Koordinator Tugas Akhir. Terimakasih untuk bimbingan, 
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ilmu dan waktunya yang telah banyak membantu dan membimbing saya 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI selaku penguji I sekaligus penasehat 

akademik yang telah memberikan saran, kritikan dan masukan yang dapat 

memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

7. Ibu Fitri Insani, S.T, M.Kom selaku penguji II yang telah memberikan 

inspirasi dan kritikan penulisan laporan kepada penulis di tugas akhir ini. 

8. Bapak dan ibu dosen TIF yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

kepada penulis. 

9. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ardi,ST dan 

Ibunda Rafnidar yang telah banyak memberikan dukungan, do’a serta 

pengorbanan demi kesuksesan penulis. 

10. Sahabat seperjuangan TIF C angakatan 2013 yang telah memberikan 

dukungan serta motivasi untuk terus maju kepada penulis. 

11. Sahabat penulis, Efni Humairah, Jenny Herinna, Lilis Sugiarti, Rahmi Fitri 

Yanti Z, Santi Widya L, Twiniefer dan masih banyak lagi sahabat penulis 

yang terus memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini 

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

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

Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis maupun 

pembaca. 

 

 

Pekanbaru,     Januari  2018 
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