LEMBAR PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirabbil ‘aalamiin,
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat,
karunia, kasih sayang serta kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga
dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang belum sempurna ini dengan judul “Analisis
dan Implementasi Identifikasi Parafrasa Tweet Menggunakan Algoritma BLEU,
Meteor dan Edit distance”. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi
besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada kita
semua selaku umatnya sampai akhir jaman. Dalam penelitian ini penulis banyak
dibantu, dibimbing, dan didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada
kesempatan kali ini penulis sangat ingin mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya kepada :
1. Kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karuniaNya, sehingga penulis kuat dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan
selama kuliah dan penyelesaian Tugas Akhir ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Mukhzen Mukhtar dan Mismeri yang senantiasa
memberikan doa dan dukungannya. Serta saudara penulis Rifki Andrizen
dan Nela Arizeni yang selalu memberikan motivasi, inspirasi kepada
penulis, sehingga membuat penulis semakin terpacu maju dalam kehidupan
penulis.
3. Dosen pembimbing I, Bapak Arif Bijaksana, MTech. yang dengan sabar dan
kemurahan hati dalam memberikan ilmu, bimbingan, semangat, nasehat dan
dorongan selama pengerjaan sehingga Tugas Akhir ini dapat dikerjakan dan
selesai dengan lancar.
4. Ibu Rita Rismala ST., MT. selaku mantan Dosen Wali yang telah
memberikan motivasi dan arahan dari awal sampai akhir perkuliahan.
5. Dosen-dosen Universitas Telkom, terutama dosen Program studi Teknik
Informatika yang baik secara langsung dan tidak langsung telah memberikan
ilmu yang tak ternilai bagi penulis.
6. Rekan kelompok Tugas Akhir Rino Sumarno dan Syahreza Maulana yang
telah sangat membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, beserta
obrolan-obrolan ringan saat pengerjaan Tugas Akhir ini sehingga membuat
penyegaran dalam pengerjaan tugas akhir ini.
7. Kepada rekan seperjuangan Agung Simanjuntak, Aburizal Albana, Khilda
Maililhaq, Feren Natasya, Sugeng Riyadi, Dias, Fahmi Anugrah, Ayu Fajar
P, Ibel AP, Rizky Mulya, Rio Pratama/
8. Keluarga IF-35-05 yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa yang
sekiranya dapat memberi rahmat dari Tuhan YME kepada kita semua.
9. Keluarga UKM GHOST Skateboarding yang telah memberikan waktu
bersama dari mulai senang sedih, Kickflip pertama hingga bisa bisa Treflip.
10. Penghuni Kost Paradewa yang selama 1 tahun terakhir telah memberikan
rasa kebersamaan dan kekeluargaan.

11. Kepada seluruh Keluarga HMIF khususnya keluarga Divisi MIB Angdini
Dea, M. Ikhwan, Asriyanti Indah dan Yani R yang bersama-sama menimba
ilmu organisasi dan senangnya kebersamaan.
12. Kepada Pengajar Informit Mas Hidayat yang memberika bantuan dan solusi
kepada masalah dalam tugas akhir ini.
13. Terima Kasih Kepada teman-teman SMA 113 Jakarta Khususnya teman
seperjuangan Setyo Parmesta, Surya Purnama, Wisnu Puspandaru, Glenn
Febriano, Adam Septiansyah dan Reza Malvin.
14. Terima kasih untuk seluruh pihak baik yang langsung maupun yang tidak
langsung membantu, mendoakan dan mendukung penulis selama ini hingga
selesainya Tugas Akhir ini. Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan
kalian.
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