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KATA PENGANTAR 

 
Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkah limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul ” 

Optimasi Jumlah Produksi Minyak Kelapa Sawit (CPO) Menggunakan Fuzzy 

Logic Dengan Particle Swarm Optimization (PSO)”. Tugas Akhir ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada program 

studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama pelaksanaan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat pengetahuan, 

bimbingan, dukungan, dan arahan serta masukan yang menuju kebaikan dari semua 

pihak yang telah membantu hingga penulisan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk 

itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Dr. Okfalisa, ST, M.Sc selaku pembimbing I tugas akhir yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan banyak kritik dan saran 

yang sangat membangun dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Bapak Muhammad Fikry, ST, M.Sc selaku pembimbing II tugas akhir yang 

telah memberikan arahan, serta saran yang sangat membangun dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

6. Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI selaku penguji I yang membantu memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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7. Ibu Fitri Insani ST, M.Kom selaku penguji II , terimakasih atas waktunya, 

saran dan kritikan kepada penulis dalam perbaikan tugas akhir ini. 

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

9. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis H. Musyakar dan Hj. Siti 

Jamilah, yang menjadi alasan dalam menyelesaikan tugas akhir, yang selalu 

menjadi penyemangat dan tidak pernah berhenti berdo’a untuk penulis dalam 

menyelesaikan laporan ini. 

10. Terima kasih kepada saudara dan saudari kandung penulis Irwan Rinaldi, 

Rizka Milsa Oktavianti, dan Muhammad Al-Muzakky yang telah memberi 

semangat dan tenaga nya untuk penulis dalam menjalani tugas akhir. 

11. Untuk teman-teman Se-Angkatan Pejuang TA 2012, para senior TIF, junior 

TIF yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. 

12. Terima kasih kepada Devia Fitriana Fardika yang telah menyemangati penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir. 

13. 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 

pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran dari pembaca 

atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis: 

ahmad.rifaldi@students.uin-suska.ac.id Akhir kata penulis ucapkan terima kasih 

dan selamat membaca, Wassalam. 
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