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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamualaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat serta 

salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas 

petunjuk, bimbingan dan limpahan rahmat-Nya penulisan laporan Tugas Akhir 

dengan judul “Aplikasi Sistem Pakar Budidaya Anggrek Hybrid dengan 

Sistem Konvensional” ini dapat diselesaikan. Penyusunan laporan Tugas Akhir 

ini merupakan salah satu syarat dalam kelulusan di Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung.  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis tak jarang mendapat 

hambatan, tantangan dan kesulitan, hal ini disebabkan karena banyak faktor 

diantaranya adalah keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. 

Pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak-banyak 

terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini : 

1. Mamah, Bapa ,dan keluarga besar Herri yang tidak bisa disebutkan satu 

per satu yang telah memberikan do’a dan dorongan baik materil maupun 

non materil hingga terselesaikannya penulisan laporan kerja praktek ini. 

2. Bapak Sunjana, S.Si.,M.T selaku dosen pembimbing yang dengan sangat 

sangat sabar membantu serta memberi dorongan moril kepada penulis 

dalam menyusun laporan tugas akhir ini. 

3. Bapak Benny Yustim, S.Si.,M.T. dan Bapak Sukenda, S.Kom.,M.T. selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika. 

4. Bapak Danang Junaedi, S.T. selaku dosen wali, memberi dorongan moril 

kepada penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini.. 

5. Pemilik sentra budidaya anggrek, yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang sangat membantu penulis. 

6. Sahabat-sahabatku yang selalu ada saat penulis dalam susah maupun 

senang dan senantiasa memberi saran, kritik, inspirasi, dorongan. 
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7. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

laporan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri 

penulis masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya 

saran dan kritik membangun untuk perbaikan. Semoga laporan tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca serta pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

Bandung,15 Januari 2010 

 

 

Penulis 
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