
ix 

 

KATA PENGANTAR 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, tak henti-hentinya penulis ucapkan 

kehadirat tuhan yang tiada tuhan selain dia, Allah SWT, yang dengan rahmat 

dan hidayatnya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul 

“Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Klasifikasi Penyakit 

ISPA (Studi Kasus: Rumah Sakit Universitas Riau)”. Tidak lupa dan tak 

akan pernah lupa bershalawat kepada nabi dan rasulnya, Muhammad saw yang 

hanya menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya dan sangat 

belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar 

kesarjanaan pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan laporan ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi 

dan dukungan kepada penulis. Semua itu tentu terlalalu banyak bagi penulis 

untuk membalasnya, namun pada kesempatan ini penulis hanya dapat 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.pd selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Elin Haerani, S.T, M.Kom, selaku ketua jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Fadhilah Syafria, ST, M.Kom. selaku dosen pembimbing tugas 

akhir. Terima kasih untuk waktu yang selalu ibu luangkan untuk 

penulis, ilmu, semangat, memberikan kemudahan, masukan yang sangat 

dibutuhkan, kritik dan juga saran untuk menyusun laporan tugas akhir 

ini dan motivasinya yang luar biasa, terimakasih banyak bu. 

5. Fitri Insani, ST, M.Kom selaku dosen penguji I yang banyak membantu 

dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan dan 

penyempurnaan laporan tugas akhir ini. 

6. Iis Afrianty, ST, M.Sc. selaku penguji II yang telah banyak meluangkan 

waktunya dan memberikan banyak masukan kepada penulis dalam 

penyusunan dan perbaikan tugas akhir ini. 

7. Terimakasih kepada bapak dan Ibu Dosen Teknik Informatika fakultas 

Sains dan Teknologi Universitass Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau yang telah memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

8.  Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda R Ade 

Darma Sembiring dan ibunda Sunarti, terimakasih banyak atas do’a dan 

pengorbananya memberikan dukungan dan semangat demi kesuksesan 

anaknya. Dan menjadi motivasi hidup dalam setiap langkah penulis 

untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Semoga beliau dalam 

lindungan allah SWT dimanapun berada, dan penulis memohon doa 

semoga pengorbanan beliau mendapat keridoan Allah SWT. Amin. 

9.  Terimakasi kepada teman seperjuangan ku tersayang Sukma Eva 

Dini,ST., Ernanda Jamaika,ST., Yulia Alfika Sari,ST., Gustri 
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Mulianti,ST., Juli Hartini,ST,. Erlia Wati,ST. dan Ani Winarsih,ST 

yang tak henti hentinya memberikan semangat dan membantu 

penyelesaian tugas akhir ini. 

10.  Para ladies and gentleman TIF D angkatan 2012 yang tidak bisa penulis 

sebutkan namanya satu persatu, terimakasih telah berjuang bersama 

saling mendukung serta memotivasi selama masa perkuliahan ini. 

11. Untuk teman teman seperjuangan angkatan 2012 yang telah melewati 

dan menghabiskan waktu bersama sama selama ini dalam menimba 

ilmu pengetahuan baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. 

12.  Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu. 

 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, penulis 

berharap ada saran dari pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan 

ke alamat e-mail penulis aldillah.nurul@students.uin-suska.ac.id. Akhir 

kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca.   

      Pekanbaru, 2 Juli 2019 

      Penulis 
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