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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur berkat dan anugerah ALLAH SWT, akhirnya laporan Tugas 

Akhir dengan judul “ Prediksi Kurs US Dollar terhadap Rupiah 

Menggunakan Metoda Neural Network dengan Algoritma Backpropagation ” 

dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, 

petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka dengan segala kerendahan hati dihaturkan ucapan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Kedua Orang Tuaku, Tatat Sumarya,Drs (Alm) yang ada di surga dan 

Diani Indrapuri yang selalu memberikan doa dan kasih sayang serta 

dukungan.  

2. Ibu Sriyani Violina, S.T.,M.T., selaku dosen pembimbing yang sudah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan terimakasih untuk doa 

dan bimbingan ibu yang sangat bermanfaat untuk peningkatan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. 

3. Bapak Yosi Malatta Madsu, S.T., M.T. selaku dosen wali. 

4. Pak Dhani Indra G yang telah membantu dalam proses administrasi.  

5. Segenap staf pengajar dan akademik Universitas Widyatama yang telah 

membimbing dan memberikan materi perkuliahan. 

6. Dita Apriani (Neng), Risyana (Akang)  dan keponakanku tercinta Auny 

Rismayanti Putri (Oneil) yang telah memberikan semangat dan motivasi 

untuk segera menyelesaikan tugas akhir. 

7. Raditya Jati Pratana yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang 

serta perhatian dan selalu menemani penulis dengan sabar hingga laporan 

tugas akhir ini selesai. Terimakasih untuk selalu mendampingiku. 

8. Titi Eva Sarifadilah terimakasih untuk inspirasi, doa dan semangatnya.  

9. Keke, Utie, Ghia, Opan, Diki, Arya, Rini, Gelar yang telah memberikan 

masukan, dukungan, inspirasi dan waktunya untuk menemani 

menyelesaikan tugas akhir ini. 
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10. Teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan semuanya terima kasih 

atas dukungan dan kerja samanya selama ini. 

11. Semua Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

 

Akhir kata, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya 

dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 

dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.          
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