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KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur tiada batas waktu kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan bagi umatnya dimuka bumi ini. Jangan pernah lupa Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliah menuju zaman yang terang benderang penuh dengan cahaya Islam yang mulai diabaikan, penuh dengan kedamaian. Alhamdulillah Akhirnya Penulis uarganya ang penuh dengan cahaya Islam, para keluarganya ad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jah dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul Implementasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Pernafasan Menggunakan Metode Certainty Factor. Puji syukur Kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Dan Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya.
Skripsi ini di susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata Satu Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  AKAKOM Yogyakarta.
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