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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat  tuhan yang Maha Esa, yang selalu 

melimpahkan Karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul “Penerapan Algoritma 

Genetika Untuk Penjadwalan Praktikum Mahasiswa Tahap Persiapan Bersama” 

pada waktu yang tepat. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk bisa mendapatkan gelar sarjana teknik, Program Studi Teknik 

Informatika Jurusan Teknik Produksi dan Industri Di Institut Teknologi Sumatera. 

Penulis  menyadari  bahwa pembuatan dan penyusunan tugas akhir ini masih 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan kekurangan 

penulis. Izinkan penulis mengucapkan banyak terimaksih kepada pihak yang 

membantu dalam segala kekurangan kepada : 

1) Orang tua penulis yang sudah memberikan perhatian, materi, dan kasih 

sayangnya dan seluruh keluarga yang selalu memberi semangat. 

2) Prof. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. selaku ketua Jurusan Teknologi 

Produksi Dan Industri 

3) Ir. Hira Laksmiwati Soemitro, M.Sc selaku koordinator program studi teknik 

Informatika 

4) Imam Eko Wicaksono S.Si., M.Si dosen pembimbing yang selalu memberikan 

waktu, motivasi, koreksi dan pengajaran sampai penelitian ini selesai. 

5) Rina Safitri., Agung Prastyo., Adetia Pratiwi., Gita Rauf., Apreliana ADS., dan 

seluruh teman-teman yang menemani juga memberikan dukungan dengan  

berbagai bentuk. 

6) Seluruh  Pengurus MADANI ITERA dari yang paling muda sampai yang senior  

yang sama-sama memberikan dorongan kearah yang lebih baik. 

7) Seluruh  Pengurus HMIF ITERA dari yang paling muda sampai yang senior  

yang sama-sama memberikan dorongan kearah yang lebih baik. 

8) Seluruh teman–teman teknik informatika 2016 yang telah bersama – sama 

membangun suasana perkuliahan. 
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9) Semua pihak yang belum bisa penulis sebutkan baik secara langsung atau tidak 

langsung. 

 

Atas segala kekurangan dan kesalahan penulis memohon maaf dan meminta saran 

yang membangun demi menyempurnakan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini 

dapat memajukan ilmu teknik informatika indonesia dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak. 
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