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penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Klasifikasi Sentimen 

Twitter Berbasis Target Menggunakan Attention Network dan Long Short 

Term Memory”.  

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai 

pihak tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh 
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2. Ibu Dr. Masayu Leylia Khodra, ST., MT. dan Bapak Rahman Indra 

Kesuma, S.Kom. M.Cs., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang 
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proses penulisan tugas akhir. 
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pavling permata yang selalu mendukung tak kala penulis dalam masa-

masa terpuruk, semoga pertemanan kita tetap berlanjut dan semakin kuat. 

6. Almira, Parveen dan Fadheel selaku teman dekat penulis dari Tahap 

Persiapan Bersama hingga penulis lulus, terimakasih juga selalu ada 

ketika penulis butuhkan, semoga pertemanan ini juga tetap bisa berlanjut. 
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7. Apung, Faiz, Dzaky, Naufal, Ican, Teddy, Kurnia, Meiji, Bimo, Tio 

selaku teman penulis yang selalu mengajarkan kepada penulis bahwa 

hidup harus ada becandanya tidak harus selalu serius. Semoga 

pertemanan kita bisa berlanjut.  

8. Ari Bambang selaku kakak tingkat penulis yang dalam waktu-waktu 

terakhir penulisan skirpsi ini menjadi teman diskusi terkait masalah dalam 

penelitian. 

9. Kamu, ya kamu yang mungkin akan kutuliskan namamu spesial pada 

bagian ini, tetapi takdir Tuhan tidak mengizinkan namamu tertulis pada 

bagian ini. Kamu yang selalu menjadi motivasi penulis untuk terus 

berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan terus mengejar mimpi-
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