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PRAKATA 

 

Puji syukur kepada Sang Esa karena hanya oleh karena kasih dan 

karuniaNya pembuatan analisa serta penyusunan laporan ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program studi 

S1 Teknik Informatika pada mata kuliah Tugas Akhir. Judul dari laporan ini adalah 

“Sistem Pemahaman Sejarah Digital Berbasis Web Dan Klasifikasi Hasil Survei 

Kemiripan Karakteristik Tokoh Teknologi Informasi Dengan Algoritma Naïve 

Bayes”. 

 Laporan  ini didasari benar-benar dari ide orisinal penulis, tetapi dalam 

perancangan dan implementasinya terdapat kendala-kendala yang puji syukur dapat 

terselesaikan berkat arahan, bimbingan, dan kebaikan hati dari dosen pembimbing. 

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi 

Wahyu Rahardjo Emanuel, BSEE, MSSE  selaku pembimbing -- yang menyetujui 

untuk menjadi pembimbing bagi penulis saat secara pribadi dihubungi--  

dikarenakan telah meluruskan pemikiran abstrak penulis, mengajarkan standar 

yang baik dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan memberikan saran – saran yang 

sangat berharga kepada penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada 

pihak lain yang turut memberi bantuan dalam bentuk moril maupun materil, yaitu: 

1. Keluarga besar penulis. Orang tua, oma, tante dan om, juga kakak-adik dan 

sepupu yang terus memberikan semangat, motivasi, dan yang selalu 

mendoakan penulis. 

2. Bapak Dr. Hapnes Toba, M.Sc selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi 

3. Bapak Robby Tan, S.T., M.Kom selaku Ketua Program Studi S1 Teknik 

Informatika 

4. Rekan-rekan teman seperjuangan dan seangkatan, Anonymous, yaitu grup 

yang terdiri dari ± 20 manusia jenius yang selalu menjadi tempat mengisi 

kegirangan penulis dalam masa-masa perkuliahan. 

Akhir kata, penulis telah melakukan pekerjaan yang semaksimal mungkin 

dalam penyusunan laporan ini dengan menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 

semester, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak 

sangat dalam menyempurnakan laporan ini. Melalui penulisan laporan ini, penulis  
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