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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penelitian ini yang dituangkan dalam karya tulis ilmiah. 

Tugas akhir ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer 

di Jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Judul tugas akhir ini adalah 

“Aplikasi Penyederhanaan Context Free Grammar”. 

Penulis banyak menghadapi kesulitan dalam penyusunan tugas akhir ini. Berkat 

dorongan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak, akhirnya penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan 

terima kasih kepada : 

1. Ibu Wamiliana Dra., MA, Ph.D. sebagai pembimbing I penulis yang telah 

memberikan ide untuk tugas akhir dan membimbing penulis serta memberikan 

dorongan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

2. Bapak Rico Andrian, S.Si., M.Kom sebagai pembimbing II penulis yang telah 

memberikan masukan – masukan untuk tugas akhir ini, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan  tugas akhir ini. 

3. Bapak Ir. Machudor Yusman, M.Kom selaku Ketua Jurusan, pembimbing 

akademik dan penguji utama dalam tugas akhir. Terima kasih atas saran, 
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motivasi, bimbingan dan kesabarannya dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. 

4. Bapak Prof. Suharso, Ph.D. selaku Dekan MIPA Universitas Lampung 

5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Komputer.  

6. Keluargaku tercinta, Bapak Dasril , Ibu Pusporini dan adik – adikku Upik, Abil dan 

Zidane yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa dan segala yang terbaik 

untukku. 

7. Mbahkung dan Mbahti buat kasih sayangnya yang tak henti-henti. 

8. Aunty Ellen and Uncle Evan Wood yang selalu memberi support tanpa henti. 

9. Someone special a.k.a Rita Saraswati yang selalu ada dan membawa keceriaan.  

10. Sahabat – sahabatku tercinta Tanto, Choi, Zhia dan Inoy yang telah memberikan semangat 

dan dorongan. 

11. Teman-teman Ilmu Komputer 2009 khususnya untuk Hilman Hudaya, Agatha, Andikha, 

Dako, Arif, Karina, Dexter Natanael, Ade, Triwid, Resty, Erland, Efriansyah yang 

mendukung dalam pengerjaan tugas akhir ini . 

12. Almamater tercinta Universtas Lampung. 

Penulis menyadari bahawa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi rekan 

rekan Ilmu Komputer. 
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