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PERSEMBAHAN 

 

Berkat rahmat penyertaan Tuhan Yang Maha Esa, Puji Tuhan saya telah dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari untuk bisa sampai ke tahap ini, bukanlah 

karena kekuatan dan kemampuan saya sendiri melainkan karena Tuhan Yesus yang 

menopang dan memberkati saya selama ini. Selain itu, saya ingin 

mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terima kasih untuk : 

1. Kedua orang tua saya, bapak M.Napitupulu dan mamak R.Siallagan terima 

kasih selalu mendukung dan mengasihi saya selama ini, tidak pernah 

mengeluh dengan kekurangan saya selama kuliah. 

2. Nenek saya, Marmowaty Napitupulu yang juga turut membesarkan saya 

sampai saat ini dan selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini. 

3. Kedua adik yang paling saya kasihi Kezia P M N dan si bungsu Sony A H 

N yang selalu perhatian dan memahami saya. 

4. Keluarga besar Opung Bayu yang selalu mendukung dan mendoakan saya 

selama perkuliahan ini. 

5. Sahabat yang telah menemai, membantu, dan mendukung saya sejak 9 tahun 

yang lalu yaitu ‘oncomers’ (Angwen RHP, S.Ked., Aurelia NE, S.E., 

Brigitha CS, S.T., dan Gabriel BS, S.T.). 

6. Sahabat saya dalam suka duka selama menjalani perkuliahan di Teknik 

Informatika ITERA yaitu ‘klean jejari q’ (Andi, Aziz, Rina, dan Maria). 

7. Sahabat yang sudah seperti saudara sendiri di perkuliahan ini yaitu Delfi, 

Nova, Weny, Siska, Lili, dan Niko.  

8. Teman seperjuangan yang selalu membantu dan memberikan semangat 

selama pengerjaan skripsi yaitu Ivena, Huda, Taufiq, Atun, Muttaharoh, 

Frisky, Riadi, Adot, dan Almira. 

9. Cha Eun Woo a.k.a Lee Dong Min yang menjadi penyemangat selama 

pengerjaan tugas akhir. 

10. Seluruh teman prodi Teknik Informatika 2016, kakak tingkat 2015 

maupun Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika (HMIF) ITERA. 

Semua kebaikan yang diberikan semoga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semua. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan 

penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir sebagai 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul “Prediksi Kelompok Keilmuan 

Tugas Akhir Mahasiswa Menggunakan Metode KNN+”. 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan 

dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 

mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak Imam Ekowicaksono, S.Si., M.Si selaku pembimbing I Tugas Akhir 

yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, ilmu, motivasi, dan 

mengarahkan penulis dengan penuh sabar di tengah kesibukan beliau. 

2. Bapak Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing II Tugas 

Akhir yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan 

dalam penulisan tugas akhir serta kritik dan saran yang sangat membantu 

penulis.  

3. Bapak Amirul Iqbal, S.Kom., M.Eng selaku sekretaris prodi Teknik 

Informatika ITERA dan juga sebagai narasumber yang telah bersedia 

meluangkan waktu dan membagikan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

4. Seluruh dosen Teknik Informatika ITERA yang telah memberikan ilmu 

serta pengalaman dalam perkuliahan. 

5. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan semangat, dukungan serta 

pengertian dalam segala hal terlebih pada masa pengerjaan tugas akhir. 

6. Teman-teman angkatan 2016 yang telah sukarela membantu penulis dalam 

mengumpulkan data untuk penelitian ini.  

Tugas akhir ini mungkin saja jauh dari nilai sempurna dan ketepatan nilai guna. 

Sehingga penulis menerima kritik atau saran yang bersifat membangun dari pembaca 

sebagai bentuk pengembangan berkelanjutan Tugas Akhir.  

Lampung Selatan, 11 Mei 2021  

 

(Bayu Winnie Arini Napitupulu) 


