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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, ucapan syukur kepada Allah 'Azza Wa Jalla 
yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini yang berjudul 
“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI TUGAS AKHIR DENGAN 
METODE PENGEMBANGAN SCURM ( STUDI KASUS : JURUSAN 
TEKNIK INFORMATIKA)”. Shalawat dan salam kepada Rasulallah Muhammad 
Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus dan 
penuh cahaya serta ridha dari Allah 'Azza Wa Jalla, sehingga kita dapat merasakan 
sains dan teknologi yang memudahkan aktivitas  dan ibadah kita sehari-hari. 

Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Teknik pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses dalam menyelesaikan tugas akhir ini, telah 

mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, serta motivasi baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Muhammad Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 

4. Ibu Iis Afrianty, ST., M.Sc. selaku Pembimbing Tugas Akhir dan 
Pembimbing Akademik . Terimakasih untuk waktu, motivasi dan arahan 
yang telah diberikan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 
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5. Bapak Muhammad Irsyad, MT, selaku Penguji I Tugas Akhir. Terimakasih 
untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan sehingga laporan 
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Iwan Iskandar, MT , selaku Penguji II Tugas Akhir. Terimakasih 
untuk waktu, motivasi dan arahan yang telah diberikan sehingga laporan 
Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. 

7. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingan yang bermanfaat untuk kami. 

8. Hamsar dan Resmawati yang telah memberikan motivasi, saran, kasih 
sayang dan curahan keringat mereka, sehingga laporan ini dapat 
diselesaikan. 

9. Teman-Teman yang telah memberi doa, motivasi dan saling membantu 

selama masa perkuliahan. 

10. Teman-teman TIF A 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya 
satupersatu yang telah saling membantu selama masa perkuliahan, 
memotivasi dan saling mendoakan. 

11. Semua Pihak yang turut memberikan doa, bantuan dan motivasinya baik 
secara langsung ataupun tidak langsung.  

Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. 

Dan mohon maaf apabila dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat kesalahan dalam 

penulisan atau bahasa dalam pembahasan. Apabila ada keritik dan saran untuk 

laporan Tugas Akhir ini dapat disampaikan melalui alamat email 

ahmad.fauzi.rahman@students.uin-suska.ac.id. Selamat membaca dan semoga 

bermanfaat. 

wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh 

    Pekanbaru,    Agustus 2018 

               Ahmad Fauzi Rahman 

 


