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KATA PENGANTAR 

Bismilahirahmanirahim, 

Alhamdulillah, Bersyukur Kepada Allah SWT karena atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Teknik 

Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. Tugas akhir ini 

dilakukan untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA, Riau. 

Laporan tugas akhir ini berjudul “Sistem Informasi Modul Penjadwalan 

Tugas Akhir”. Laporan ini disusun sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari UIN 

SUSKA, Riau. 

Selama pelaksanaan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat pengetahuan, 

bimbingan, dukungan, dan arahan dari semua pihak yang telah membantu hingga 

penulisan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, 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. Muhammad Irsyad, MT. selaku Ketua Jurusan dan selaku Koordinator TA 

Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Kepada Ibu Iis Afrianty, ST, M. Sc, selaku penasehat akademik sekaligus 

pembimbing tugas akhir yang telah membimbing saya sehingga tugas akhir 

ini bisa berjalan dengan baik. Terimakasih sudah membimbing saya dalam 

analisa sistem penjadwalan tugas akhir ini 

5. Bapak Pizaini, ST, M. Kom, ST selaku Koordinator Kerja Praktek Jurusan 

Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU dan 

selaku pembimbing dalam pembuatan bot Telegram, sehingga sistem ini 

dapat mengirimkan notifikasi via bot telegram. 
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6. Bapak Muhammad Fikry, ST, M. Sc, selaku pembimbing dalam pembuatan 

algoritma penjadwalan, Terima kasih telah mengarahkan dalam pembuatan 

penjadwalan dan eksplorasi pemrograman PHP serta semangat dan motivasi 

yang besar kepada penulis. Semua nasehat, pesan, saran dan kritikan Bapak 

akan senatiasa penulis terapkan. 

7. Orang tua penulis, seorang ayah yang memiliki nama kasirun dan seorang 

ibu dengan nama nadimah, yang selalu memberikan semangat, motivasi, 

dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan TA saya. 

8. Teman-teman seperjuangan TIF Angkatan 2014. Khususnya untuk Fauzi 

dan Aufa, Findo, Angga, Sarah dan teman-teman semua yang tidak bisa 

saya sebutkan satu persatu namanya, karena telah membantu dalam 

pengerjaan tugas akhir ini.  

9. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 

pembaca umumnya. Penulis berharap mendapatkan masukan dari pembaca atas isi 

laporan ini. Kritik dan saran tersebut dapat pembaca sampaikan ke alamat email 

penulis: ahmarul.abdi@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis mengucapkan 

terima kasih. 
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