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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

tepat pada waktunya dengan judul “Algoritma Bayesiyan Calassification Untuk 

Memprediksi Heregistrasi Mahasiswa Baru di STIKES Hang Tuah 

Pekanbaru”. Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan tingkat 

sarjana. Selanjutnya limpahan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad 

SAW, pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. 

Selanjutnya, dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 

Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga 

kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang tidak pernah lelah 

dan tiada henti melimpahkan kasih sayang yang tak ternilai harganya kepada 

penulis. Serta limpahanan do’a dan dukungan baik secara materi maupun berupa 

semangat untuk kelancaran penulis dalam melakukan perkuliahan. Tak lupa pula 

rasa terima kasih kepada kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberi 

semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat 

bimbingan, arahan, masukan, nasehat, dan lain sebagainya dari berbagai pihak. 

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A 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. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Rado Yendra, M.Sc selaku Pembimbing yang telah banyak 

membantu, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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5. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc selaku Penguji I dan yang telah memberikan 

kritikan dan saran sehingga tugas akhir ini selesai. 

6. Ibu Rahmadeni, M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan kritikan dan 

saran sehingga tugas akhir selesai. 

7. Semua Bapak dan Ibu dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan 

Teknologi. Terima kasih atas semua saran yang diberikan kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabat seperjuangan (Septian Iqbal, Agus Santoso, Sahrul Ramadhan 

Aconk, Joko, Mahdi, Risky, Apriansaj Js, Yayan Donpul Dll) serta teman-

teman angkatan 2010 lainnya semoga kesuksesan menyertai kita. 

Akhirnya, dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan. Penulis 

mengharapkan kepada pembaca tugas akhir ini agar memberikan saran dan kritik. 

Semoga tugas akhir ini dapat memberikan konstribusi yang bermanfaat. Amin. 

 

 

Pekanbaru, 03 Januari 2017 

 

 

                     SAMSUL HERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


