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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan

hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Aplikasi Logika

Fuzzy Untuk Mendiagnosis Penyakit Jantung” dengan baik.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, oleh karena

itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan

dukungan, semangat, dan kepercayaan yang begitu besar

2. Auli Damayanti, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I dan Herry Suprajitno,

S.Si., M.Si., Ph.d., selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan,

saran, dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

3. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Si., dan Dra. Yayuk Wahyuni, M.Si., selaku

penguji yang telah memberikan saran dan kritik dalam perbaikan penyusunan

skripsi ini.

4. Dra. Inna Kuswandari, M.Si., selaku dosen wali beserta segenap dosen

Matematika yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.

5. Sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu mendukung (Angga, Yudhistira,

Tito, Roman, Kunti, Ummy, Yulia, Rizma, Siska), teman-teman yang telah

banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi (Napoli, Debi, Fuad,

Damar), serta teman-teman FSAINTEK yang belum sempat penulis sebutkan

satu per satu.
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Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

sempurna, oleh karena itu penulis berterima kasih apabila ada kritik dan saran

demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi

pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, Pebruari 2012
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