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KATA PENGANTAR 
 

 

Alhamdullillah, alhamdulillahirobbil alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas 

rahmad dan hidayah yang telah Allah SWT berikan sehingga Tugas Akhir yang 

penulis kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam tak lupa 

penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 

umatnya ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dalam 

mengerjakan Tugas Akhir dengan judul “Perencanaan Data Center Menggunakan 

Framework TIA-942 Pada Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Siak ” penulis 

banyak diberi pengetahuan, arahan serta motivasi dari pihak-pihak yang bersedia 

membantu agar Tugas Akhir ini selesai dengan baik. Oleh karena itu pada 

kesempaatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. 

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

3. Bapak Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, 

Muhammad Irsyad, S.T., M.T. 

4. Bapak Iwan Iskandar, S.T., M.T. selaku ketua sidang tugas akhir penulis, 

yang telah menyempatkan waktunya sehingga penulis dapat 

menyelenggarakan sidang tugas akhir. 

5. Bapak Teddie Darmizal, S.T., M.T.I. sebagai pembimbing Tugas Akhir 

penulis yang telah banyak membimbing, memberi saran serta motivasi 

kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Benny Sukma Negara, S.T., M.T. selaku pembimbing akademik 

penulis dan juga sebagai penguji I. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu 

luang dan saran yang Bapak berikan baik sebagai pembimbing maupun 

sebagai penguji dalam Tugas Akhir penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir dengan baik. 

7. Bapak Rahmad Abdillah, S.T., M.T. selaku penguji II dalam Tugas Akhir 

ini, penulis ucapkan terima kasih atas saran dan waktu luang yang telah 
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Bapak berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 

baik. 

8. Bapak dan Ibu dosen Teknik Informatika yang telah memberi ilmu hingga 

selesai mendapatkan gelar S1 di Teknik Informatika Uin Suska Riau. 

9. Orang tua yang teramat disayang, Ayah dan Ibu. Terima kasih penulis 

ucapkan kepada Ayah dan Ibu atas do’a yang terus diberikan tampa henti, 

motivasi, nasehat, saran, dan semangat yang telah Ayah dan Ibu berikan 

selama ini. Semoga dengan gelar S.T. yang penulis dapatkan bisa membuat 

Ayah dan Ibu sedikit bangga dengan penulis. 

10. Kakak yang paling dibanggakan, Brigadir Iswadi Putra yang selalu memberi 

semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

dengan baik. 

11. Teman-teman TIF D 2012, terima kasih atas dukungan, semangat dan 

kebersamaan kalian semua selama ini. 

12. Teman-teman angkatan TIF 2012, terima kasih atas dukungan dan semangat 

yang diberikan kepada penulis. 

13. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. 

Mungkin dalam Tugas Akhir ini terdapat banyak kesalahan yang telah 

penulis lakukan, untuk itu penulis ucapakan mohon maaf sebesar-besarnya, serta  

pembaca dapat memberi kritik dan saran ke afri.rahmad@students.uin-suska.ac.id 

dan juga harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk pembaca 

khususnya untuk penulis. Aamiin ya Rabbal Alamin. 
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