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 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena 

berkah limpahan rahmat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan Skripsi 

yang berjudul “Perangkat Luak Identifikasi Leadership Style Berdasarkan 

Multiple Perspektif Dengan Menggunakan Teorema Bayes”. 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.  
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5. Jasril, S.Si., M.Sc, selaku Penguji I terimakasih atas waktunya dan terimakasih 

sudah membantu memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan 

tugas akhir ini.   

6. Fitri Insani, S.T., M.Kom, selaku penguji II, terimakasih atas waktunya, saran 

dan kritikan kepada penulis dalam perbaikan tugas akhir ini.  

7. Bapak dan Ibu dosen TIF yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.  

8. Kedua  orang  tua  penulis, ayahanda Untung dan Ibunda Zulaikah yang selalu 

menjadi sosok penyemangat dan tidak pernah berhenti berdo’a untuk kebaikan 

penulis.  

9. Saudara - saudara penulis, Rio Anatnto Sangre dan Ihsan Satrio Nugroho terima 

kasih atas semangat dan dorongan kepada penulis dalam menjalani tugas akhir 

ini baik suka maupun duka.  

10. Teman-teman TIF angkatan 2012, para senior TIF dan para junior TIF yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu.  

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 pembaca 

umumnya. Penulis berharap masukan, kritikan, maupun saran yang bermanfaat yang 

bisa penulis terima dari pembaca bisa disampaikan ke alamat email penulis : 

fricafrica78@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat 

membaca, Wassalam.       
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