
 

ix 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir yang berjudul 

“Optimasi Learning Vector Quantization Menggunakan Particle Swarm Optimization 

Untuk Klasifikasi Kualitas Air Sungai”. 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. 

Selama penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat pengetahuan, bimbingan, 

dukungan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu hingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Terima kasih kepada kedua orang tua mama dan papa yang selalu 

memberikan semangat dan motivasi serta tidak pernah berhenti berdoa untuk 

keberhasilan penulis. Selain itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag., 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 UIN SUSKA RIAU.  

4. Ibu Fitri Insani, S.T., M.Kom, pembimbing tugas akhir yang memberikan 

bimbingan, arahan serta kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini. 

5. Ibu Elvia Budianita, S.T., M.Cs dan Ibu Fadhilah Syafria, S.T., M.Kom, CIBIA 

selaku dosen penguji I dan dosen penguji II yang telah membantu dan memberi 

masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.  

6. Ibu Sonya Meitarice, S.T, M.Eng Selaku Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. 

7. Bapak Suwanto Sanjaya, S.T., M.Kom selaku pembimbing akademik dan seluruh 

bapak/ibu dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 

selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan. 



 

x 
 

8. Ibu Ilfirahmi dan Ayah Irwan selalu memberi semangat, doa dan dukungan tiada 

henti hingga sampai saat ini dan nanti, serta Bang Taufiq, Adek Ghina dan semua 

keluarga terdekat yang selalu menjadi sumber semangat dalam menyelesaikan 

penelitian ini. 

9. Teruntuk teman dalam segala hal, Dimas Abimanyu yang telah memberikan 

semangat serta motivasi selama perkuliahan, juga kepada ciwi-ciwiku Maulida 

Rahma Husnita, Nur Khairati, Ayuni Famela, Tri Putri Wulandari yang telah 

menemani serta mewarnai hari-hariku sebagai wanita teknik yang setrong.   

10. Teruntuk teman-teman galaksis seperjuangan Liani, Izu, Eva, Ica, Nanda, Ratna, 

Ocu, Rizki Ilahi, Defri, Afif, Tarman, Syafii, Rizki Pahlevi, Rizal serta teman-teman 

yang lainnya dan keluarga besar jurusan Teknik Informatika yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis. 

11. Para senior dan junior yang sudah berbagi suka duka kuliah dengan penulis. 

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: annisa@students.uin-

suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca, Wassalam. 

 

       Pekanbaru,       Juni 2019 

 

 

  

 Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


