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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.. 

Alhamdulillahi rabbil ’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas 

seluruh berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang 

telah membawa kita ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti 

sekarang ini. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

sarjana pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan laporan ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa pengetahuan, 

motivasi, bimbingan, dukungan, do’a dan arahan kepada penulis. Pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahiddin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN SUSKA RIAU 

3. Bapak Irsyad, S.T, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. 

4. Pak Jasril, S.Si, M.Sc selaku Penasehat Akademik penulis dan 

Pembimbing Tugas Akhir. Terima kasih atas nasihat, saran dan ilmu bapak 

kepada penulis. 

5. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI dan Iis Afrianty, ST, M.Sc selaku 

penguji I dan II Tugas Akhir penulis. Terima kasih atas waktu, saran, ilmu 

dan arahan yang telah diberikan dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.  

6. Ibu dan Bapak dosen TIF yang telah banyak memberikan ilmunya kepada 

penulis. 
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7. Untuk kedua orang tua terhebat serta teramat sayang Bunda Yusnibar dan 

Ayahanda yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta doa untuk 

kelancaran Tugas Akhir penulis. 

8. Untuk kakakku tercinta Ari Yusanti (semoga Allah menjagamu disana), 

adikku tersayang, Uswatun Nurhasanah, M.Nur Hidayah dan Tajuddin 

Muhammad Nafis. Terimakasih untuk semangatnya. 

9. Untuk  My Big Family, terimakasih untuk semangat, dukungan, bantuan 

yang tidak dapat dibalas satu-persatu, dan juga keluarga tersayang yang 

pulang lebih awal ke tempat-Nya (Ata,Ino, Mak Andak, Bu Inam, dll). 

10. Untuk member kost The Legend Iflah, Novi, Halima, Nurmalis, dan calon 

The Legend Ijha, Nanda, Dina (Yoona palsu) dan Nur Azizah, terimakasih 

banyak untuk waktu dan kebersamaannya selama setengah dekade ini. 

11. Teman kelas D yang selalu baik, terima kasih atas bantuan dan selalu 

memberikan dorongan untuk mengerjakan Tugas Akhir ini. 

12. Teman-teman Jurusan Teknik Informatika angkatan 2011 seperjuangan 

dalam membuat tugas akhir. 

13. Dan untuk semua pihak yang telah mendukung penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, terima kasih. 

Sehubungan dengan terbatasnya waktu dan kemampuan, penulis 

menyadari dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh 

karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan 

oleh penulis untuk perbaikan kedepan dari pembaca atas laporan ini yang dapat 

disampaikan ke alamat email penulis: supriatinade@gmail.com Penulis berharap 

laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Akhir kata penulis ucapkan 

terimakasih dan selamat membaca. 

Wa’alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 

       Pekanbaru,   Agustus 2018 

 

 Ade Supriatin  


