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ffafaman persem6altan

KjipersemSad^an %arya ^eciCku ini untuf^orang - orangyang sangat berarti
daCam fiidup%u

Xfdua orang tuafcu,

Jlyafi "Ir. <E%o (Rjsmartanto, MSi" dan (Bunda ti^fani^JDunJim6arwatifS.pdn
yang tercinta, terima^asih atas bimbingan, motivasi, dorongan

dan semangat serta do'a setiap saat dafam hufup^u
serta daiam menempuh dan menyetesai^an studl

Jide^u sayang,

(Bernaz Sondi T.rmanda

Trim's buat bantuan nyeCesahn TJL c&e
Jangan banya^^egiatan, ade hams tebih dari c.^e, OK]

beserta
seturuh fteCuarga besar "Soemarso".

'Terima %asih atassegafa %asih~ sayang,
do 'a dan ((esabaran %aGan memenufii semua permintaan Cfi

 



Mcrvro

"%pna(iCadJlttad saat senang,

niscaya cDia akan 6atas mengenaCi anda saat susad "

"Sdofat £>apat CMenjernid^an tfiferan (Dan Kanya SdofktCad Yang (Dapat

9Aeninggi$an (Derajatmu (Didaddpan - Nya "

"SesunggudnyajMIadS.tW.fTa%an membantu orang-orang yang berusada,

se^adpun ia tida^memiR^i ^e^uatan dan ftemampuan, meCain^an fcemanan

yang f(uat serta niatyang tutus dan if$tas u

"ffidup adatad keindadan yang di6eri%an ofed-Nya fyrena dengan bedidupan
fyta dapat meni^mati saat - saat perjuangan yang menya%it%an diawaCnya

namun manis diafidirnya...."

ll<Hai orang-orang yang beriman, mintafkd pertotongan dari^fldd dengan
^esabaran dan safdt, SunggudJlGhd bersama orang-orang yang sabar"

(Q.SM®aqarad :153)

"Jlttad tida^a^an membebani seseorang k§cua& sepadan dengan

^emampuannya"

(Q^Mftaqarad :286)

"Sesunggudnya sesudad ftesu&tan itu ada ftemudadan; Ma^a apabita %amu teCad
seCesai (dari suatu urusan), %erjafyntad dengan sunggud-sunggud

(urusan)yang tain

(QS-AsySyard ayat 6 dan 7)

 



KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Wr. Wb

Alhamdulillaahirabbiraalamin, segala puji bagi Allah SWT, Rabb alam

semesta yang telah memberikan kekuatan sehingga penyusunan tugas akhir

dengan judul "Sistem Pakar Penentuan Penyakit pada Tanaman Buah Tropis

dengan Metode Dhempster-shafer" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan

salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW., keluarganya, sahabatnya, dan

orang-orang yang memberikan loyalitas kepadanya.

Sehubungan dengan terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini, penyusun

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan

dukungannya baik secara langsung maupun tidak. Dengan penuh rasa syukur

penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M. Sc, selaku Rektor Universitas Islam

Indonesia.

2. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri

Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Yudi Prayudi S.Si., M.Kom., selakuKetuaJurusanTeknik Informatika.

4. Bapak Supriono M.Sc. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak

memberikan masukan, bimbingan, bantuan dan petunjuk daiam penyelesaian

tugas akhir ini.

 



5. Keluarga tercinta, Ayah, Bunda dan adik Bernaz yang telah memberikan kasih

sayang, dukungan, dan doa sehingga terselesaikannya tugas akhir ini dengan

baik.

6. Liens dan Karin, jangan sampai putus komunikasi.

7. Nyanya, terimakasih untuk dukungan, waktu, dan semuanya..

8. Aprillia, Dimas & Mustofa, terimakasih atas ilmunya.

9. Puella dulcis (kak Nia, kak Mila, Linda, kak Dini, kak Eno), terimakasih atas

dukungannya.

10. Teman-teman T. Informatika UN seluruhnya, yang telah memberikan

masukan dan motivasi.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penyusun menyadari akan banyaknya kekurangan daiam penyusunan tugas

akhir ini. Untuk itu kritik dan saran senantiasa saya harapkan.

Harapan saya semoga karya ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi

kampus tercinta Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2008

Penyusun

 


