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Dengan Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir dengan judul “APLIKASI SISTEM PAKAR DIAGNOSIS 

PADA SISTEM KOMPUTER” dengan baik. 

Laporan ini disusun sebagai syarat kelulusan dan syarat menempuh sidang 

Sarjana Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama, Bandung.  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir dan pembuatan aplikasi ini, 

penulis menyadari banyak sekali pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan 

petunjuk, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan yang tinggi 

kepada: 

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada penulis dalam 

setiap langkah  pembuatan aplikasi sampai penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini. 

2. Kedua orang tua, ketiga kakakku, dan keponakan-keponakanku yang 

selalu memberikan dukungan moril, materi ataupun non-materi. Serta 

bimbingan, kesabaran, ketabahan, dan kebijakan dalam mendidik. 

3. Bapak Setiadi Yazid, Ir., M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik. 

4. Bapak M. Rozahi Istambul, S.Komp., M.T., selaku Ketua Jurusan 

Sistem Informasi yang memberikan ilmu kepada penulis, baik di dalam 

kelas, ataupun diluar kelas, dan motivasi kepada penulis. 

5. Ibu Sri Lestari, Ir., M.T. selaku Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing 

penulis dengan penuh kesabaran sampai terselesaikannya penyusunan 

Tugas Akhir  ini. 

6. Rekan-rekan Mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2008                            

7. Rekan-rekan HIMASI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi) 

Angkatan 2008 – 2013. 
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8. Rekan-rekan Recok’s and the Genk, Gocap Genk, dan Tian  yang 

senantiasa mengajarkan pada penulis untuk terus bermimpi dan tidak 

pernah menyerah.   

9. Semua pihak-pihak yang telah membantu dan pernah hadir di 

kehidupan penulis yang senantiasa memberikan inspirasi dan motivasi, 

yang tidak bisa disebutkan satu per satu namanya. 

Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat, atas segala kebaikan 

yang telah  mereka berikan kepada penulis. 

Akhir kata, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

untuk laporan tugas akhir ini, dan semoga laporan dan aplikasi ini dapat berguna 

bagi semua orang yang membaca laporan ini. 
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