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PRAKATA 
 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Metode Association Rule Untuk 

Rekomendasi Promosi Produk dan Sistem Pendukung Keputusan Untuk 

Menentukan Cross-Selling Produk” sebagai salah satu syarat kelulusan pada 

program pendidikan strata 1 pada program studi Informatika di Universitas 

Widyatama Bandung. 

Dalam proses penyelesaian tugas akhir, terdapat banyak pihak yang telah 

memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si. selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T. selaku Ketua Program Studi Teknik 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. 

3. Bapak Ari Purno Wahyu, S.T., M.T. selaku Sekretaris Ketua Program Studi 

Informatika Fakultas Teknik Universitas Widyatama Bandung. 

4. Kedua orang tua dan keluarga saya, yang selalu memberikan dukungan, 

semangat, dan doa yang tiada hentinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

5. Bapak Ardiles Sinaga, S.T., M.T., selaku pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membantu dan 

membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Informatika Fakultas Teknik 

Universitas Widyatama atas bekal ilmu dan bimbingan yang telah diberikan 

selama masa perkuliahan. 

7. Seluruh teman-teman Informatika angkatan 2015 yang selalu membantu, 

mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir. 

8. Samudra Muhammad dan Hariyanto yang telah memberikan dukungan dan 

bantuan langsung kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir. 
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9. Seluruh penghuni taman bermain kontrakan hijau, yaitu Iqbal Zainul 

Akhlaq, Muhamad Ramdan, Riki Saputra, Muhamad Fadhillah, Maulana 

Muflih, Robbi Marwan, Herdis Yudhistira, Michael Setiawan, Qisty Fakhri, 

M. Rizki Adit, M. Ilhamsyah Pramono, yang selalu memberikan dukungan 

secara tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir. 

10. Teman sebaya di lingkungan rumah yang telah memberi dukungan dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini 

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

 

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa laporan tugas 

akhir ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang penulis miliki, akan tetapi penulis 

berusaha semaksimal mungkin agar tugas Akhir ini dibuat sebaik mungkin. 

Semoga seluruh kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis 

mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.  Penulis berharap laporan tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca serta pihak yang 

membutuhkan. 
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