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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 "Identifikasi 

Objek Buah berdasarkan Warna dan Tekstur Kulit menggunakan metode LVQ 

(Learning Vektor Quantization)" disusun sebagai salah satu prasyarat untuk 

mendapatkan gelar kesarjaaan 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. Bapak Muhammad Fikry, S.T, M.Sc 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 penulisan Tugas Akhir dengan 

baik. Atas semua itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya.  

5. Ibu Lestari Handayani, S.T, 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. 
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6. Ibu Fadhillah Syafria, S.T, M.Sc sebagai penguji II Tugas Akhir ini, terima 

kasih juga untuk waktu, saran arahannya sehingga penulis dapat meyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik. Atas semua itu, penulis mengucapkan terimakasih 

sebesar-besarnya.  

7. Dosen pembimbing akademis, Ibu Lestari Handayani, S.T., M.Kom.  

8. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan kuliah di jenjang S1.  

9. Yang tersayang orang tua Penulis, yaitu Ayahanda Suhailis dan Ibunda Eli 

Yurni. Terima kasih untuk selalu ada, menjadi penyemangat, tiada henti-

hentinya mendoakan kesuksesan penulis, menjadi motivator yang sangat baik 

ketika penulis merasa lelah dalam mengerjakan Tugas Akhir ini dan terima kasih 

untuk kasih sayang yang berlimpah bahkan penulis tidak dapat membalas 

seluruh kasih sayang yang diberikan. Terima kasih banyak untuk semua hal 

yang diberikan.  

10. Terima Kasih kepada saudara-saudara penulis, Abang Irvan Al Desra dan Adik 

M.Wahyu Hidayah. Terima kasih atas kata-kata semangat untuk berusaha yang 

diberikan untuk penulis, insyaAllah kita akan menjadi orang yang sukses 

dikemudian hari.  

11. Terima kasih kepada sepupu penulis, Tia Nauli yang telah menemani Penulis 

sepanjang pembuatan skripsi.  

12. Terima Kasih kepada sahabat-sahabat Penulis Nirmala Indah Sari, meriana, Dwi 

Rahmadani, Badria Neliati, Ira Waty, Gema Rahmadani, Hessy Gustina Suri, 

Ajeng Kusuma Wardani, Nining Erlina, Rika Elman Sastra, Devi Nopita Sari 

13. Ladies-E‟11, Iltrianni Ulkarrima, Keumala Anggraini, Liza Mainardianty, 

Imroatun Hasanah, dan Dewi Nanda Rahayu, terima kasih telah menjadi sahabat 

penulis selama ini. Walaupun kita berpisah, kita selalu bersahabat dan kalian 

semua selalu ada didalam hati.  

14. . Teman-teman kelompok „pengolahan citra ceria‟, Keuamala Anggraini, Ajeng 

Kesumawerdani, Imroatun Hasanah dan Iltrianni Ulkarrima, dan Sri Wahyu 

Ningsi terima kasih untuk bersama-sama duduk dan memikirkan tentang „teori 
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pengolahan citra‟ yang harus dikerjakan untuk Tugas Akhir masing-masing dari 

kita dan terima kasih untuk kegalauan yang telah kita hadapi bersama.  

15. Terima kasih kepada sahabat terbaik Yandra yang selalu sabar hadapi penulis 

dalam keadaan nangis maupun tertawa. 

16. Untuk anggota kelas WALL-E‟11 yang tidak bisa disebutkan namanya satu 

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

kalian berikan selama ini.  

17. Teman-teman TIF 2011, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan 

untuk penulis.  

18. 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: 

Ameldidesy9@gmail.com. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Amiin yaa Rabbal‟âlamîn. Wassalâmu’alaikum wa rahmatullâhi wa 

barakâtuh Pekanbaru, Januari 2017 Penulis 


