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Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.. 

Alhamdulillaahi Robbil’alamin, penulis bersyukur kehadirat Allah SWT, 

karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir yang berjudul 

“IMPLEMENTASI  JARINGAN SYARAF TIRUAN BACKPROPAGATION 

UNTUK KLASIFIKASI SERANGAN PADA LOG FIREWALL Studi Kasus : 

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN SUSKA RIAU”. 

Allahumma sholli’ala Muhammad wa’ala ali sayyidina Muhammad, yang tidak lupa 

penulis hadiahkan kepada sang baginda Rasul, Nabi junjungan alam pembawa 

peradaban dan penerangan. Allahuma sholli’ala muhammad wa’ala ali muhammad. 

Laporan tugas akhir ini merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi 

persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar kesarjanaan di Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau (UIN SUSKA Riau). Selama menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah 

banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, masukan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada:  

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

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak M. Irsyad, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 



4. Bapak Iwan Iskandar, MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih 

banyak telah memberikan dan meluangkan waktu, kesempatan, arahan, masukan, 

dorongan, saran, ilmu dan petunjuk yang telah diberikan. Atas semua itu, penulis 

dapat memulai hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini sesuai dengan harapan. 

5. Bapak Rahmad abdillah, MT selaku Penguji I dan Bapak Pizaini, ST, M.Kom 

selaku penguji II Tugas Akhir ini, terimakasih untuk waktu, saran dan arahan 

beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

6. IbuIis Afrianty, S.T., M.Sc., CIBIA selaku dosen yang selalu membimbing untuk 

dapat memahami metode Backpropagation, terimakasih untuk waktu, saran dan 

arahan beliau, sehingga penulias semakin memahami tentang metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

7. Terima kasih kepada seluruh Dosen-dosen Teknik Informatika yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis, hingga akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan kuliah di jenjang S1 ini. Terimakasih untuk bapak dan ibu, 

penulis tidak pernah dapat melupakan jasa beliau semua. 

8. Terima kasih kepada orangtua penulis Ayahanda Agus Waluyo dan Ibunda 

Sriatun, terimakasih banyak atas do’a dan pengorbanannya memberikan 

dukungan dan semangat demi kesuksesan dan kejayaan anak-anaknya. Dan 

selalu menjadi inspirasi, motivasi hidup dalam setiap langkah penulis untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga beliau dalam lindungan Allah 

SWT dimanapun berada, dan penulis memohon do’a semoga pengorbanan beliau 

mendapat keridhoan Allah SWT. Aamiin. 

9. Terima   kasih   untuk   saudara-saudara   penulis   yang   tercinta Yuliana Indah 

Puspitasari dan Marshely Dwi Masrita, terimakasih atas kasih sayang, motivasi 

yang selalu diberikan kepada penulis guna menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

10. Fir Daus, Ahmad Daruri, Minggus, Andi, Boni, Adrian, Dendi,  Alika, Irni, Meri 

Lestari, Yossy Suryani, Amelia Pratiwi yang telah mendukung penulis. 

11. Teman-teman kos perumahan harmoni jalan yuda karya C9 dan A35 yang sama-

sama berjuang menyelesaikan studinya. 



12. Kakak-kakak dan abang-abang senior dan junior yang telah memberikan arahan 

dan semangat. 

13. Terima kasih kepada para sahabat terbaik penulis, Alpha TIF A angkatan 2012 

yang sama-sama berjuang selama ini, terima kasih atas inspirasi, semangat, serta 

bantuan yang telah diberikan selama ini. Semoga kita berhasil di kehidupan 

dunia dan akhirat, Amin ya Rabbal’Alamin. 

Bersama ini, penulis mohon maaf atas kesalahan atau hal-hal yang tidak 

berkenan di hati. Semoga Allah SWT menerima amalan tersebut sebagai suatu 

ibadah.Amin.Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 

pembaca umumnya.Akhir kata, penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir ini masih terdapat kekurangan.Oleh karena itu, penulisberharap ada sarandari 

pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat e-mail penulis 

trendy.prabowo@students.uin-suska.ac.id Terimakasih. 
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