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HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin puji syukur atas segala nikmat yang Allah SWT 

berikan kepada saya, keluarga dan sahabat-sahabat.

Sholawat serta salam kepada Nabi besar Rasulullah SAW sebagai pemberi syafaat 

kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT. Karena tanpa seizin-Nya skripsi ini tidak akan dapat 

diselesaikan.

2. Nabi Muhammad, nabi akhir zaman tauladan seluruh manusia.

3. Persembahan terindah teruntuk kedua orang tua, Ayah Andrian Tri 

Saksono dan Ibu saya Betty Suzanna.

4. Kepada seluruh saudara dan keluarga.

5. Kepada Lulu Zakiyah.

6. Dan kepada teman-teman Define 2011
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MOTTO

"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita 
baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik."

(Evelyn Underhill)
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillahi Robbil ‘alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Shalawat serta salam dihanturkan kepada 

nabi besar Rasulullah Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan umatnya, 

sehingga terselesaikan tugas akhir dengan judul “Aplikasi Penentuan Jenis Kulit 

Wajah Pada Wanita”.

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi 

Industri, Universitas Islam Indonesia. Penyelesaian tugas akhir ini tak lepas dari 

bimbingan , bantuan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu 

penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Imam Djati Widodo, M.Eng, Sc, selaku Dekan 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Hendrik, S.T, M.Eng, selaku Ketua Jurusan Informatika 

Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Sri Kusumadewi, S.Si, M.T, selaku dosen pembimbing tugas 

akhir yang telah memberikan bimbingan, motivasi, ilmu, dan dengan 

sabar memberikan waktu untuk membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir.

4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Informatika yang telah memberikan 

ilmunya kepada penulis, semoga bapak dan ibu dosen selalu dirahmati 

Allah SWT.
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5. Kedua orang tua penulis, Andrian Tri Saksono (Ayah) dan Betty 

Suzanna (Ibu) terima kasih memberikan semua hal baik dari materi, 

kasih sayang, perhatian dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.

6. dr Rosmelia SpKK, yang sudah meluangkan waktu untuk konsultasi 

dan pengujian.

7. Lulu Zakiyah, yang sudah banyak memberikan masukan dan ide-ide 

dalam pengerjaan tugas akhir ini.

8. Teman-teman, saudara dan berbagai pihak yang penulis tidak bisa 

sebutkan semuanya, terima kasih atas bantuan dan doanya.

Tugas akhir ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan, oleh karena itu 

saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis agar dapat 

lebih baik lagi. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,   Februari 2016

                                  Muhammad Adityo


