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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Illahi Robbi Allah SWT atas segala kemudahan, kelancaran, nikmat 

serta kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 

Akhir ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

alam, Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat serta pengikut 

ajarannya yang selalu istiqomah dalam jiwa dan raga. 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Data Mining Pada 

Penjualan Ekspor Lakban Dengan Algoritma Apriori di PT. Teraoka Seisakusho 

Indonesia” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Sidang  

Program Pendidikan S1 Teknik Informatika di Universitas Widyatama Bandung. 

Pada kesempatan ini penulis secara pribadi ingin menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak 

yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., C.A, selaku Rektor Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Bapak Dr. Oktri M. Firdaus, M.T., selaku Dekan Fakultas Teknik, 

Universitas Widyatama. 

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

Universitas Widyatama Bandung. 

4. Ibu Fitrah Rumaisa, S.T., M.Kom., selaku Pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Widyatama Bandung 

6. Seluruh staf dan Karyawan PT. Teraoka Seisakusho Indonesia  

7. Kedua orang tuaku yang sangat aku hormati dan cintai 

8. Rekan satu bimbingan untuk kebersamaan dalam suka dan duka dalam proses 

bimbingan Tugas Akhir berlangsung. 

9. Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu per satu yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, motivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 
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Atas segala amal baik yang telah diberikan demi kelancaran Tugas Akhir 

ini, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga seluruh 

aktivitas kita mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan 

penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif 

untuk memotivasi dalam berkarya di masa yang akan datang. Penulis berharap 

agar karya ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan pada umumnya.  
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