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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, 

inayah, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

tugas akhir yang berjudul “Sentiment Analysis pada Review Film dengan 

Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor” ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Penyusunan laporan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan 

dan memperoleh gelar sarjana di Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, 

Universitas Widyatama Bandung. Laporan tugas akhir ini disusun dalam 6 bab 

sebagai laporan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab 1 membahas tentang 

latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan 

tujuan penelitian yang dilakukan. Adapun bab 2 menekankan pada tinjauan 

pustaka. Bab 3 membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, dan bab 4 membahas mengenai analisis dan rancangan 

untuk penelitian yang dilakukan. Sebagai hasil penelitian dan kesimpulan, penulis 

membahas pada bab 5 dan 6 disertai dengan lampiran yang menyertakan data-data 

yang tigak ditampilkan dalam bab 5. 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menyadari masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dari pembaca sekalian. Punulis juga berharap semoga laporan tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan. 

Bandung,      September 2014 
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Penulisan tugas akhir ini tidak lepas dari doa, batuan moral maupun materil, 
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mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya 
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1. Orang tua tercinta Yohanto A. Nugraha dan Jumiatin yang tidak kenal 

lelah berjuang dan memberikan doanya selama hidup hingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

2. Abdulah Fajar, S.Si., M.Sc., selaku dosen pembimbing yang senantiasa 

sabar dalam memberi bimbingan, dorongan, nasihat, masukan serta ilmu-

ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

3. Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku Ketua Prodi Teknik Informatika 

Universitas Widyatama yang memberikan kebijakan selama ini. 

4. Yan Puspitarani, S.T., M.T. selaku Kepala Laboratorium Database yang 

memberi nasihat, dukungan, masukan serta ilmu-ilmu yang bermanfaat 

kepada penulis. 

5. Saudara penulis Lukman Sudarsono dan Adi Adhari A. Nugraha. yang 

selalu memberi dukungan dan nasihat kepada penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

6. Rekan angkatan 2010 atas kerjasama dan kekeluargaannya yang selalu 

memotivasi, dan memberikan saran dan masukan selama perkuliahan 

hingga akhir penulisan laporan tugas akhir ini. 

7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu penulis menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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