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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdullillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada rasullullah Muhammad SAW. 

Karena dengan rahmat dan Hidayah-Nya dapat penulisan laporan tugas akhir ini 

dengan judul “ Analisis dan Implementasi Decision Tree untuk Klasifikasi Data 

Konsumen Telemarketing untuk Deposito pada Bank Menggunkan Algorimat 

C4.5“ ini dapat diselesaikan. Dalam penyusunan Laporan tugas akhir ini, penulis 

menghadapi berbagai macam kendala yang menyulitkan penulis dalam 

menyelesaikanya. Hal ini disebabkan karena banyak faktor diantaranya adalah 

kemampuan penulis yang masih terbatas. Laporan ini berisi hasil pengamatan dan 

permasalahan yang diperoleh dari penelitian di berbagai studi literatur dan 

diimplementasikan kedalam pelajaran yang telah dipelajari di Universitas 

Widyatama. 

Penulis sadar sepenuhnya akan kendala yang dihadapi dalam penyusunan 

laporan tugas akhir ini tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk serta dorongan dari 

berbagai pihak,  dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapa dan Mamah yang telah mendukung dari awal perjuangan saya kuliah baik 

dalam hal materil maupun spirit hingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir 

ini. 

2. Almarhum kakak saya Andjar Djayantara dia adalah motivator saya, sebelum dia 

meninggal dia mengamanatkan agar saya cepat menyelesaikan kuliah saya. 

3. Kedua adik saya Hana Indriani dan Jiad Dzikri Ramadia yang telah memberikan 

saya semangat hingga dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

4. Abdullah fajar selaku Ketua Jurusan dan wali dosen di Teknik Informatika 

Universitas Widyatama. 
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5. Sriyani Violina, S.T.,M.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir yang setiap 

minggu tidak bosan untuk membimbing saya hingga laporan tugas akhir ini 

dapat terselesaikan. 

6. Teman-teman satu perjuangan saya Prem, Erwin, Idham, Hermi, Boby, Kris, 

Heri, Yovi, Reza yang dari awal kuliah selalu memberikan inspirasi dan bantuan 

dalam aktifitas perkuliahan. 

7. Seluruh teman-teman the sukun selaku angkatan 2007, walau tidak bisa lulus 

tepat waktu mudah-mudahan kita bisa wisuda bersama-sama. 

8. Seluruh dosen Fakultas Teknik Universitas Widyatama yang selama ini telah 

setia dan baik dalam memberikan ilmunya kepada saya. 

9. Semua Pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dsalam penyusunan 

Laporan tugas akhir ini. 

 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan ini, 

untuk itu saran dan kritik untuk perbaikan dan pengembangan demi kesempurnaan 

pada masa selanjutnya sangat penulis harapkan. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis, 

para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan. 
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