
KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat 

petunjuk, bimbingan dan rakhmat-Nya saya dapat menyusun tugas akhir 

hasil penelitian ilmiah dengan judul :

“ANALISIS  PERBANDINGAN  FUNGSI  SIGMOID  BINER  DAN 

SIGMOID  BIPOLAR  PADA  ALGORITMA  PROPAGASI  BALIK 

(STUDI KASUS DATA BALITA PENDERITA ISPA DI KABUPATEN 

BANTUL) “

Hasil  penelitian  berbentuk  skripsi  ini  merupakan  suatu  pertanggungan 

jawab mahasiswa yang  telah  selesai  menempuh mata  kuliah  wajib  di 

STMIK AKAKOM Yogyakarta.

Dalam penelitian ini saya berusaha secara obyektif membuat 

sebuah sistem untuk mengenali penyakit dengan gejala utama demam. 

Harapan  saya  semoga  penelitian  ini  dapat  bermanfaat  bagi  ilmu 

pengetahuan,  mahasiswa  dan  masyarakat  umum  untuk  membantu 

peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Saya menyadari pula hasil penilitian ini dapat terwujud karena 

atas doa restu orang tua serta bantuan dari semua pihak yang terkait 

dalam penyusunan skripsi ini.

Oleh  karena  itu  saya  menyampaikan  rasa  terima  kasih 

kepada:

1. Kedua  orang  tua  saya  Sunandi  dan  Yunanih,  serta  adik  saya  Ice 

Okalia Sari atas dorongan semangat menyelesaikan tulisan ini.

2. Ibu  Sri  Redjeki,  S.Si,  M.Kom atas  bimbingan  dan  petunjuk  dalam 

menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Enny Itje  Sela,  S.Si,  M.Kom dan Bapak Ir.  Guntara,  MT yang 

menguji skripsi ini.
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4. Semua  pimpinan  lembaga,  dosen,  dan  karyawan  STMIK  AKAKOM 

yang telah  berkenan  memberikan bekal  teori  dan  pelayanan  yang 

baik selama saya menjadi mahasiswa.

5. Rekan-rekan di Asrama Pondok Al Madinah Nusantara, UKM WAMIKA, 

serta  teman-teman  kelas  9  angkatan  2009-2011  yang  selalu 

meberikan motivasi untuk melangkah menuju yang terbaik.

6. Rekan-rekan di tempat saya bekerja PT. Teknologi Kode Indonesia 

dan CV. Karya Hidup Sentosa.

7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah 

berkenan  membantu  saya  dari  proses  awal  penelitian  hingga 

terwujudnya laporan penulisan skripsi ini.

Akhir kata saya menyadari adanya kemungkinan kesalahan, 

kekurangan pada skripsi ini. Saya berharap sekali adanya pemberitahuan 

dan saran dari para pembaca. Terima kasih.

Yogyakarta, Januari 2013

             Penulis
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