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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul  : ” Aplikasi Resep

Masakan Diet Sehat Untuk Penderita Diabetes Dengan Menggunakan Metode

Knowledge-Based Recommendation”. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik di jurusan

Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Widyatama.

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, berbagai pihak telah banyak

memberikan bimbingan, bantuan serta masukan sehingga dalam kesempatan ini

penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Mommy dan Daddy tercinta yang selalu memberikan kasih sayang tiada henti

serta mendukung penulis secara moril dan materil.

2. Bapak Benny Yustim, S.Si., M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknik Universitas Widyatama ,Penguji dan Dosen Wali penulis

atas nasehat, bimbingan, dukungan dan kebijaksanaannya selama ini.

3. Bapak Sukenda S.Komp.,M.T., selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Teknik Universitas Widyatama

4. Ibu Sriyani Violina, S.T., M.T., selaku pembimbing dalam pelaksanaan tugas

akhir ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi.

5. Bapak Danang Junaedi, S.T.,M.T., selaku penguji yang telah memberikan

saran yang sangat bermanfaat.

6. Seluruh dosen Teknik Informatika di Universitas Widyatama yang telah

banyak menyampaikan ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan.

7. dr. Melly Ismelia, dan dr. Abdullah Firmansyah yang telah memberikan

banyak ilmu dan dukungan dalam pengerjaan tugas akhir ini.

8. Mas Aldo Ganitra Geraldi, B.BA., yang senantiasa memberikan perhatian,

dukungan dan doa.

9. Keluarga tercinta serta sahabat-sahabat tersayang Rachmi Utami,  Dwi

Marlina, Tri Susanto, Annisa Andini, Wisnu Satya dan Melinda Fatimah,

yang selalu memberikan motivasi dan doa.
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10. Teman-teman seperjuangan di IF 2007, Kakak Tingkat dan teman diluar

kampus yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.

11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan

bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas

Akhir ini

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak

kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna

perbaikan dan penyempurnaan laporan ini. Akhir kata penulis mengucapkan

banyak terima kasih dan semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi

kita semua

Bandung, Januari 2012
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