KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb.
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT
karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan
proposal skripsi dengan judul “Analisis Reviews Pengunjung Hotel Menggunakan
Metode LDA-Based Topic Modeling (Studi Kasus: Golden Flower Hotel
Bandung)”. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat
kelulusan jenjang pendidikan S1 Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi
dan Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom Bandung.
Dalam penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, saran, kritik,
dan motivasi yang besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada:
1.

Universitas Telkom dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tempat saya menjalankan
studi selama kuliah.

2.

Ibu Dr. Ratri Wahyuningtyas, S.T., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Telkom.

3.

Ibu Dr. Ir. Nora Amelda Rizal, M.M., M.SAE. selaku Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Universitas Telkom.

4.

Ibu Dr. Nurvita Trianasari, S.SI., M.STAT. selaku Dosen Pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan
bimbingan dalam penyusunan tugas akhir.

5.

Ibu Dr. Astrie Krisnawati, S.Sos., MSi.M. selaku Dosen Wali yang sudah
memberikan pengalahan selama masa perkuliahan.

6.

Dosen pengajar Program Studi S1 Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, yang
telah memberikan ilmunya kepada penulis.

7.

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ahmad Yani dan Ibu Dina Kartikasari yang
senatiasa mendukung dan memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan
tulus, ikhlas dan moril serta materil.

8.

Adik perempuanku tercinta Divva Meiya Paula Yansari yang senantiasa
memberikan dukungan, bantuan dan dorongan dengan tulus.

9.

Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Nabilah Putri Syabana, Shinta
Gusti Maharani, Ken Dheanis, Nabila Nugraheni, Ni Made Distiara, Silvyana Nur,

iv

Afifa Tiariyanti, Wafda Qinthara, Naufal Majid yang telah setia melangkah bersama
dalam suka maupun duka serta selalu memberikan motivasi dan do’a.
10.

Teman-teman kelas MB-41-12 yang telah menemani masa kuliah dari awal menjadi
mahasiswa hingga sekarang.

11.

Teman seperjuangan 2017 yang senantiasa memberi semangat dalam menyelesaikan
tugas akhir.

12.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu
dalam penyususnan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala
kekurangan yang ada pada tugas akhir ini dapat dijadikan bahan pembelajaran
untuk penelitian yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Akhir kata penulis berharap semoga penelitian tugas akhir ini dapat bermanfaat
bagi yang membutuhkan.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Bandung, 27 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,

Bunga Aisyah R. Y.
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