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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum. Wr. Wb.  

Alhamdulillah Hirobbil’aalamin, segala puji serta syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT, karena atas segala Rahmat, Karunia dan Kehendak-Nya lah 

akhirnya penulis bisa menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Aplikasi 

Sistem Pakar Perawatan Kulit Secara Alami Dengan Menggunakan Metode Case 

Based Reasoning”. 

Banyak sekali kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun 

laporan ini, akan tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, 

akhirnya Laporan Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan sebagaimana mestinya. 

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik pikiran, 

tenaga, maupun waktu, sehingga Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.  

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :  
 

1. Kedua Orang tua penulis, Mamah dan Bapak (Alm.). Terima kasih dengan 

segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan pada penulis. 

Semoga Mamah selalu diberkahi umur panjang, kesehatan dan kebahagiaan 

dunia akhirat. Dan untuk Bapak tercinta, penulis tak hentinya panjatkan doa 

agar Bapak diberikan tempat yang paling indah di sisi Allah SWT. Amin.  

2. Keluarga penulis, aa Roni beserta keluarganya teh Gina, teh Alin beserta 

keluarganya aa dan dede Hilmansyah. teh ellen beserta suami aa romli. 

Terima kasih untuk doa, dukungan dan perhatiannya kepada penulis.  

3. Bpk. Sukenda, S.T., M.T., selaku dosen pembimbing serta wakil ketua 

jurusan Teknik Informatika di Universitas Widyatama, yang telah 

memberikan banyak masukan dan arahan kepada penulis dan yang telah 

bersedia untuk meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa, serta 

memberikan petunjuk-petunjuk serta saran dalam penyusunan laporan ini.  
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4. Bpk. Benny Yustim, S.Si., M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika 

di Universitas Widyatama, yang telah memberikan banyak masukan dan 

arahan kepada penulis. 

5. Bpk. Danang Djunaedi, S.T. dan Bpk. Abdullah Fajar, S.Si., selaku dosen 

wali penulis yang telah memberikan dukungan, nasehat-nasehat, serta 

bimbingan selama di perkuliahan.  

6. Segenap staf pengajar Universitas Widyatama yang telah membantu, 

membimbing dan memberikan materi perkuliahan.  

7. Sahabat-sahabat penulis, Lirien dan Erna yang selalu mendampingi, 

memberikan motivasi, semangat dan inspirasi serta kesabarannya 

mendengarkan dan menanggapi keluhan-keluhan penulis.  

8. Teman-teman IF Angkatan 2006, IF Angkatan 2005 dan IF Angkatan 2004. 

Terima kasih telah memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas akhir 

ini. 

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.  

 

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan, 

keterbatasan dan segala kekurangan dalam penulisan ataupun isi laporan ini. 

Semoga Allah SWT memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya atas segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Amin.  

Wassalamualaikam. Wr.Wb.  

 

Bandung, 12 Agustus 2011  

Penulis,  

 

 

          Lenny Rustieny Rustandar 


