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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT 

yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam terucap buat 

junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW karena jasa Beliau yang telah 

membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

kelulusan pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi dan dukungan 

kepada penulis. Semua itu tentu terlalu banyak bagi penulis untuk membalasnya, 

namun pada kesempatan ini penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih kepada 

: 

1. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, 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 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Muhammad Irsyad, ST, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau.  

4. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI, selaku pembimbing I yang telah 

memberikan bimbingan pengarahan serta saran yang sangat berharga 

kepada penulis  dalam penyusunan Tugas Akhir ini. 

5. Ibu Novi Yanti, ST, M.Kom, selaku dosen penguji I dan juga selaku 

pembimbing akademik, terima kasih bu untuk ilmu-ilmunya, saran-
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sarannya, perbaikan-perbaikannya, dan masukan yang ibu berikan untuk 

penyempurnaan laporan ini. 

6. Ibu Fitra Kurnia, S.Kom, M.T, selaku dosen penguji II, terimakasih buk 

untuk ilmu-ilmunya, saran-sarannya, perbaikan-perbaikannya, dan masukan 

yang ibu berikan untuk penyempurnaan laporan ini. 

7. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau yang telah 

memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada Saya selama 

mengikuti perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika. 

8. Kepada kedua orang tua ku tercinta, sebagai kekuatan bagi penulis, yang 

selalu memberikan do’a, dorongan, motivasi, bimbingan yang tiada 

hentinya, serta telah banyak berkorban demi keberhasilan anaknya dan 

merupakan motivasi saya untuk memberikan yang terbaik.  

9. Sahabat-sahabatku dari jurusan Teknik Informatika Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau angkatan 2011, terutama niko arianto, 

hadilfa indra jaya, ahmad sirojuddin, afif fadhilah, ozzy sepri maulizon dan 

seluruh teman-teman lokal E maupun lokal lainnya yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini 

yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini.  

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan 

sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin. 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Pekanbaru, 15 Agustus 2018 
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