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 Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

dengan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

yang berjudul “Iris Individual Identification Using Artificial Neural Network” ini. 

Laporan Tugas Akhir ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di program studi Teknik Informatika, fakultas 

Teknik - Universitas Widyatama.  

 Laporan Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, 

dukungan, nasehat, petunjuk, saran, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 

1. Papa penulis The Hiong Se (Alm.), Mama penulis Delli Yani, dan Kakak 

penulis Ci Ika yang telah memberikan seluruh kekuatan kepada penulis dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. Rasa terima yang tak terhingga penulis ucapkan 

kepada Papa (Alm.), Mama, dan Ci Ika yang telah memberikan doa, berkat, 

bimbingan, ajaran, dukungan, kasih sayang, kesabaran, semangat, dan segala 

sesuatu yang telah diberikan kepada penulis. 

2. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan. Terima kasih telah 

memberikan dukungan kepada penulis. 

3. Bapak Sukenda, S.T., M.T. selaku Sekertaris Jurusan, terima kasih atas 

dukungan yang diberikan. 

4. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T. selaku Dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan baik secara akademis, maupun non akademis. Terima 

kasih banyak atas kesabaran, dukungan, arahan, saran, bimbingan, petunjuk, 

dan waktunya. Dengan dukungan dari Ibu, penulis selalu semangat dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

5. Bapak Danang Junaedi, S.T., M.T. selaku Dosen beberapa mata kuliah dan 

pembimbing Kerja Praktek penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama 

ini kepada penulis. Tanpa bantuan dari Bapak, penulis akan sulit 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Dosen-dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih banyak 

atas ajaran, didikan dan ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu semuanya. 
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7. Keluarga besar penulis, terima kasih semuanya. Keluarga dari Papa (Alm.), 

terima kasih banyak telah memeberikan banyak bantuan, masukan, dan 

motivasinya. Serta semua keluarga dari Mama di Ciamis, Tasik, dan Banjar, 

terima kasih atas semuanya. 

8. Teman-teman Teknik Informatika. Kakak kelas, Adik kelas, teman-teman 

semuanya, terima kasih atas segala masukan dan dukungannya, semoga 

diberikan kelancaran untuk semuanya dalam berbagai hal. 

9. Teman-teman Bandung Santo Club (BStC). Terima kasih atas motivasi dari 

teman-teman semuanya, tanpa motivasi yang diberikan dari teman-teman 

BStC, akan sulit menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga BStC jaya terus, 

tetap kompak, meraih prestasi sebanyak-banyaknya, dan tentunya tetap 

semangat untuk kejuaraan yang akan datang. 

10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, saran, bimbingan, dan 

petunjuk baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengerjakan 

Tugas Akhir ini. Terima kasih semuanya. 

 Penulis mencoba membuat laporan Tugas Akhir ini dengan sebaik 

mungkin, namun bila ada kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan pada hasil 

akhir Tugas Akhir ini, penulis memohon maaf. Penulis selalu terbuka untuk 

menerima dan menghargai setiap kritik dan saran yang ditujukan kepada penulis. 

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. 
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