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Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan kemudahan, kekuatan, kecerdasan, kesehatan, semangat yang tinggi,
serta semua kesabaran yang dilimpahkan kepada penulis, karena dengan izin dan
berkahnya penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang
direncanakan. Alhamdulillah skripsi yang berjudul “Peringkasan Multi Dokumen
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Probability” telah selesai dibuat. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer Universitas Komputer Indonesia.
Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa mendapat dukungan, bantuan
dan masukan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Allah SWT atas berkah dan karunianya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kedua orang tua dan keluarga besar yang saya cintai, terima kasih yang tak
terhingga atas segala dukungan serta doanya sehingga penulis memiliki
semangat yang pantang menyerah untuk dapat menyelesaikan tugas akhir
ini.
3. Ibu Nelly Indriani W, S.Si., M.T. selaku dosen pembimbing tugas akhir
yang telah memberikan segenap waktu, kekuatan dan inspirasi dalam
pembuatan tugas akhir serta banyak memberikan bimbingan dan saransaran kepada penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas
akhir ini.
4. Ibu Kania Evita Dewi, S.Pd., M.Si. selaku dosen penguji yang telah
memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Geraldi Catur Pamuji, S.Kom. selaku dosen penguji yang telah
memberikan masukan dan saran-saran dalam penyusunan tugas akhir ini.
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6. Ibu Utami Dewi W, S.Kom., M.Kom. selaku dosen wali yang telah
memberikan masukan dan juga arahan-arahan dari awal masuk perkuliahan
sampai akhir perkuliahan hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
7. Bapak Juanda M.Pd. selaku ahli bahasa Indonesia yang telah memberikan
waktunya untuk memvalidasi hasil akhir tugas akhir ini.
8. Seluruh dosen teknik informatika yang telah memberikan ilmunya yang
sangat bermanfaat dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seluruh teman-teman khusunya IF-2 angkatan 2014 yang telah menjadi
teman seperjuangan terbaik.
10. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuannya dalam
penyelesaian tugas akhir ini, namun tidak sempat dicantumkan namanya
satu per satu.
Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian tugas
akhir ini, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi isi
maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
membangun dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini. Tak lupa penulis
mohon maaf apabila dalam penulisan atau penyusunan tugas akhir ini, telah
menyinggung perasaan atau bahkan telah menyakiti pihak tertentu baik yang
disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya isi tugas akhir ini bermanfaat dalam
memperkaya ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber
referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang sama.
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