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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang 

telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, doa serta rasa syukur semoga selalu 

tercurah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta doa restu dari kedua orang tua, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul 

“Pembangunan aplikasi mart assisted diagnostic tool untuk penyakit telinga 

memanfaatkan API Clarifai dan mini endoscope camera pada smartphone berbasis 

android”. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi jenjang strata satu (S1) di Program Studi Teknik Informatika, Universitas 

Komputer Indonesia. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan. Dengan begitu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun kepada semua pihak apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang 

kurang berkenan. Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat kepada setiap pembacanya. 

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan doa dari 

semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena seizin-Nya laporan ini dapat 

terselesaikan. 

2. Orang tua dan kakak yang selalu memberikan dukungan doa, semangat 

dan dukungan moril serta materil. 

3. Bapak Eko Budi Setiawan, S.Kom., M.T. selaku pembimbing yang telah 

mengarahkan dan membimbing penulis selama proses penulisan laporan 

tugas akhir agar tugas akhir ini menjadi lebih baik. 

4. Ibu Andri Heryandi, M.T. selaku reviewer dan pebimbing yang sudah 

memberikan arahan dan masukan untuk penulis agar tugas akhir ini 

menjadi lebih baik.  

5. Ibu Nelly Indriani Widiastuti, S.Si., M.T. selaku Ketua Prodi Teknik 

Informatika serta menjadi Dosen Wali IF-09 angkatan 2014.  
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6. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia. 

7. Miftah Khoerudin yang telah membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini 

serta memberikan dukungan beserta doa. 

8. Seluruh keluarga, sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan 

satu persatu terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya. 

 

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan yang 

telah penulis terima dengan kebaikan yang berlipat dan harapan penulis semoga 

laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. 
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