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Alhamdulillah, Alhamdulillahhirabbil a lamin. puji syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan Judul " Sistem Pakar 

Diagnosa Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Metode Bayesian 

Network di PT.Permata Citra Rangau”. Shalawat serta salam tidak lupa pula 

penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan 

bagi kita semua.  

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir yang telah dibuat ini masih 

jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun 

konsep penyusunannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik 

dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. 

Tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses Tugas Akhir hingga 

akhirnya terselesaikan laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih tersebut penulis 

ucapkan kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau, yang memberikan kesempatan penulis untuk 

menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Idria Maita, S.Kom, M.Sc, Selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

4. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom, Selaku Wakil Ketua Jurusan Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

5. Bapak M. Afdal, ST., M.Kom. sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 

telah memberi masukan-masukan untuk penyelesaian tugas akhir ini, dan 

sangat sabar membantu penulis dalam mempersiapkan semua kebutuhan 

penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 



6. Bapak T. Khairil Ahsyar, M.Kom. sebagai penguji I yang telah banyak 

memberi masukan, ilmu dan motifasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. 

7. Bapak Anofrizen, M.Kom. sebagai penguji II yang telah banyak memberi 

masukan, ilmu dan motifasi untuk penyelesaian Tugas Akhir ini. 

8. Ibu Mona Fronita, S.Kom., M.Kom sebagai koordinator Tugas Akhir Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Penulis bersyukur kepada Allah SWT memiliki keluarga seperti saat sekarang. 

Keluarga tercinta penulis, Syaripudin (Ayah), Suriani ( Ibu),  Ade Sahrana 

Putra, Rio Safriadi, SE., M.Ak. (Abang), Dori Sapendra (Adik), yang selalu 

mencurahkan Do'a, Nasihat, Motivasi, Kasih Sayang dan Harapan serta 

Dukungan yang luar biasa kepada penulis, sehingga  penulis  semakin  terpacu  

untuk  menyelesaikan  semua  tugas  yang  diberikan  dosen,  terima  kasih  atas  

semua pengorbanan, kasih sayang dan doa yang keluarga berikan . 

10. Terima kasih kakanda Zulhegi, S.Kom yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Dan tak lupa penulis berterimakasih pada seluruh dosen-dosen Jurusan Sistem 

Informasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis yang 

tak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

12. Teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat penulis Noni Dwi Pratiwi, Eva 

Normala, Chayo Rona Fakhquilla, dan semua teman-teman terutama kelas 

"SIF B " serta Kelas SIF Angkatan 2014  terimakasih atas bantuan dan motivasi 

kalian selama ini. Tetap semangat teman selalu junjung kesabaran, keikhlasan 

dan kekompakan buat kita semua. 

13. Sahabat penulis Aulia Ramadhani teman berbagi semua hal dan Intan Haresty 

Herzi sahabat penulis dari SD hingga Sekarang. 

14. Teman-teman KKN Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Irwan, Firdaus, 

Zikri, Alham, Alta, Fizoh, Pipi, Madhiha, Okta, Yesti, Fitri, Hijrah. 

15. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang 

telah banyak membantu dalam pelaksanaan Tugas Akhir dan menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini. 



Dalam penulisan laporan Tugas akhir ini, penulis sangat menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan harus dilakukan analisis ke 

depan. Untuk itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini dan 

agar dapat lebih baik di masa yang akan datang. 

  Penulis mengharapkan semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua, penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran dari 

pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke  alamat email penulis : 

selipurnianda@gmail.com. 

 Akhirnya penulis menyampaikan Do’a dan harapan semoga Allah SWT 

membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang terkait dalam 

penyusunan laporan ini dengan melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya  kepada 

kita semua. Amin Allahumma Amin. 

  

 

Pekanbaru, 20 Juli 2018 
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