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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalaamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan 

segala berkah dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesabaran dan 

mempermudah jalan menuju kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dengan berjudul “IDENTIFIKASI POLA 

DATA HIPERTENSI DENGAN IMPLEMENTASI METODE 

ASSOCIATION RULES MENGGUNAKAN ALGORITMA APRIORI”. 

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik bagi seluruh 

mahasiswa Jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. 

Saat penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis banyak menerima 

bimbingan, arahan, motivasi serta bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan 

moral maupun bantuan secara spiritual. Maka dari itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan 

penyusunan Tugas Akhir ini, yakni kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Eng. H. Aripin selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya. 

2. Bapak Nur Widiyasono, M.Kom., CEH., CHFI. selaku Ketua Jurusan 

Informatika Universitas Siliwangi Tasikmalaya dan selaku dosen 

pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran 

dalam penyempurnaan laporan Tugas Akhir ini. 
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3. Ibu Neng Ika Kurniati, M.Cs. selaku dosen pembimbing dua yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan dan saran dalam penyempurnaan 

laporan Tugas Akhir ini. 

4. Bapak Rianto, ST., MT. selaku Dosen Wali Kelas D 2014 yang dari awal 

sudah membimbing akademik, memberikan semangat, arahan, tuntungan 

dengan penuh kesabaran dan selalu menginatkan agar kelak dapat menjadi 

orang yang bermanfaat serta dapat segera menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh staf pengajar serta segenap karyawan di lingkungan Fakultas Teknik 

Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

6. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, yang telah mengizinkan 

penulis untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian. 

7. Ibunda Dra. Dedeh Rosidah dan Ayahanda Bapak Dayat atas segala doa, 

pengertian dan dorongan moral yang tulus menyertai selama penyusunan 

laporan ini. Adik Alwi Luthfi Hidayat dan Adik Zaki Fakhri Hidayat yang 

telah memberikan semangat sampai akhir penyusunan laporan selesai. 

8. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Informatika seperjuangan khususnya kelas 

D 2014 yang telah memberikan masukan dan semangatnya. 

9. Bapak Kepala UPTD Puskesmas Bantar H. Tedy Setyadi, SKM., M.Si. dan 

seluruh staf pegawai atas partisipasi dan dukungannya. 

10. Siska Amalia, S.Pd., yang telah memberikan dukungan, do’a dan kasih 

sayang selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberi bantuan dan dorongan baik moral ataupun materi.  
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir 

ini memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu dengan senang hati penulis 

menerima kritik dan saran untuk perbaikannya. Akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini yang tentunya tidak terlepas dari bantuan 

semua pihak. Terima kasih atas bantuannya dan semoga Allah SWT membalas 

segala kebaikan yang telah diberikan dan semoga laporan Tugas Akhir ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua, Insyaallah. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

                    Tasikmalaya,    Juli 2019 

 

 

    Penulis    


