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KATA PENGANTAR 

 

 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatu 

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah yang telah memberikan 

Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian yang berjudul “Aplikasi E-Learning Berbasis Web dan Pengiriman Informasi 

Untuk Mahasiswa Menggunakan SMS”. Dan tidak lupa penulis ucapkan Shalawat beriring 

 

Salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad yang telah menunjukan jalan menuju 

surga Allah. 

 

Dalam penulisan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan sokongan dari berbagai 

pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah membantu penulis baik itu berupa do’a, moral, materil, ataupun berupa 

pikiran sehingga terlaksananya penelitian dan penulisan laporan ini: 

 

1. Orangtuaku dan kakakku tercinta, yang telah memanjatkan do’a dan semangat, 

dukungan moril maupun materil kepada penulis. Dan tidak lupa keluarga besar 

yang telah memberikan saran-saran kepada penulis. 

2. Dr. Drs. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Suska Riau beserta kepada seluruh Pembantu Dekan, Staf dan jajarannya. 

3. Ewi Ismaredah, M.Kom. selaku ketua Program Studi Teknik Elektro Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN Suska Riau yang telah merumuskan panduan tugas akhir 

sehingga mempermudah mahasiswa untuk mengikuti sidang tugas akhir . 

4. Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku dosen pembimbing Akademik yang telah 

berperan penting dalam membimbing penulis dalam penempuh pendidikan di 

perguruan tinggi  

5. Dr. Harris Simaremare, ST., MT selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang 

telah banyak meluangkan waktu serta pemikirannya dengan ikhlas dalam 

memberikan penjelasan dan masukan yang sangat berguna sehingga penulis 

menjadi lebih mengerti dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Ewi Ismaredah, M.Kom. , Oktaf Brilliant Kharisma, ST., MT dan Abdillah 

S.Si., MIT selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 

memberi kritikan dan saran yang sangat membangun terhadap penulis. 

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknik Elektro yang telah memberikan 

bimbingan dan curahan ilmu kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas 

Akhir ini. 

8. Teman-teman seperjuanganku Agung Kurniawan, Trisno Anggara, Adi Saputra, 
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Yogi Biyantoro, yang bersama-sama berjuang menyelesaikan Tugas Akhir. 

9. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan memberi dorongan, motivasi dan sumbangan pemikiran dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

  

Semoga bantuan yang telah diberikan baik moril maupun materil mendapat balasan pahala 

dari Allah SWT,. dan sebuah harapan dari penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan para pembaca semua pada umumnya. 

 

Semua kekurangan hanya datang dari penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT,. 

hal ini yang membuat penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tugas Akhir ini masih 

jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan 

penulis. Untuk itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 

positif dan membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. 

 


