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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh... 

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah 

Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Sistem 

Informasi Geografis Pemetaan Titik Lokasi Pembuangan Sampah Kota 

Pekanbaru”. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi 

Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita 

semua.  

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir yang telah dibuat ini masih 

jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis maupun 

konsep penyusunannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima kritik dan 

saran yang membangun demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ni. 

Tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini  

hingga akhirnya terselesaikan. Terima kasih tersebut penulis ucapkan kepada:  

1.  Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan kesempatan penulis 

untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini. 

2.  Bapak Dr. Hartono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3.  Bapak Syaifullah, SE., M.Sc, Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau 

4.  Bapak Muhammad Jazman, S.Kom., M.InfoSys, sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, motivasi, semangat dan waktu 

luangnya dan sangat sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan sehingga 
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penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. “Terimakasih pak, 

semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala membalas segala kebaikan dan 

memberikan rahmat kesehatan dan rezeki kepada dan pahala yang tiada 

putusnya kepada Bapak”. 

5.  Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc, sebagai Dosen Penguji satu pada Tugas Akhir 

ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran. 

6. Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc, sebagai Dosen Penguji dua pada Tugas Akhir ini 

yang telah banyak memberikan masukan dan saran. 

7.  Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom, sebagai Koordinator Tugas 

Akhir. 

8.  Bapak Mustakim, ST., M.Kom, sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang 

banyak membimbing serta menasehati penulis sebagai anak bimbingannya. 

9.   Penulis bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala memiliki keluarga 

seperti saat sekarang. Keluarga tercinta penulis, Muzamil (Ayah), Rupingah 

(Ibu), dan Joko Sulistiyo (Adik). Terimakasih selalu mencurahkan do'a, 

nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta dukungan moril dan materil 

kepada penulis. 

10.  Bapak Nofan dan Bapak Alfian yang banyak memberikan informasi, masukan 

dan arahan tentang TPS dan sampah yang ada di Pekanbaru. Serta segenap 

pegawai DKP dan petugas kebersihan Pekanbaru yang membantu penulis 

dalam mendapat informasi. 

11.  Terima kasih untuk Indah Rahmawati dan Aszani yang telah banyak 

membantu dalam persiapan sempro dan sidang Tugas Akhir ini. 

12. Terimakasih juga untuk Windy Syafitri yang udah menemani survey dan selalu 

jadi pendengar cerita yang baik. 

13.  Teman-teman seperjuangan yang banyak membantu Anita Pauziah Hasibuan, 

Chely Amelya, Reno Mulia Sari, Hijrah Saputra, Bambang Setiawan, Nurul 

Gayatri, Rona Rosita dan Hafidzhan Shidqi dalam memudahkan urusan saat 

ada kendala dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini. 
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14.  Semua teman-teman Sistem Informasi kelas D angkatan 2013. Puji, Mila, 

Zully, Nika, Widya, Putri, Desy, Echa, Echi, Indri dan teman-teman yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas kerjasama dan bantuan 

teman-teman semua selama perkuliahan. 

15. Terimakasih juga kepada anak bimbingan Pak Jazman yang selalu kompak. 

Tetap semangat terus anak-anak FOSSDEV untuk Adnil, Rendi, Hendri, 

Sholihan, Ridho, Ade Tiara, Ibnu, Wulan, dll. 

16.  Terimakasih kepada Irkhas Anugrah, SE, dan Mustika Juwita, S.Sos, yang 

telah banyak memberikan saran dan arahan dari awal pembuatan Tugas Akhir. 

17.  Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya 

Jurusan Sistem Informasi. 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini ini, penulis sangat menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan harus dilakukan analisis ke 

depan. Untuk itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang sangat 

membangun dari semua pihak untuk pembaca untuk disampaikan ke e-mail 

ekawdr@gmail.com, demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini dan agar dapat 

lebih baik di masa yang akan datang.    

Akhirnya penulis menyampaikan doa dan harapan semoga Allah Subhanahu 

wa Ta’ala membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada semua pihak yang 

terkait dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan 

anugerah-Nya kepada kita semua. Aamiin.     

   

Pekanbaru, 22 Desember 2017 

           Penulis   
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           NIM: 11353203033 
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