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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah subhana waallah 

ta’ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Clustering Penyedia Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau Menggunakan Algoritma K-means”. 

Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi 

wassalam, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana strata satu pada program studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Selama penyusunan Tugas Akhir, penulis mendapat 

banyak pengetahuan, bimbingan, semangat serta dukungan dan arahan dari 

berbagai pihak yang telah membantu hingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. 

Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. 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. Bapak Muhammad Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

4. Ibu Siska Kurnia Gusti, ST, M.Sc, selaku Pembimbing Akademis. 

5. Bapak Dr. Alwis Nazir, M.Kom, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

penulis yang selalu sabar dan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, 

serta pikiran dalam memberikan ilmu, arahan, motivasi dalam membimbing 

pembuatan tugas akhir ini. 
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6. Bapak Novriyanto, ST, M.Sc selaku penguji 1 dan Ibu Elvia Budianita ST, 

M.Cs selaku penguji 2 yang telah membantu dan memberikan masukan, 

arahan serta kritik yang menbangun kepada penulis dalam menyelesaikan 

Tugas Akhir ini. 

7. Ibu Iis Afrianty, S.T, M.Sc., CIBIA selaku Koordinator Tugas Akhir. 

8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Kedua orang tua penulis, Ibunda Sri Warti dan Ayahanda Marwanto yang 

selalu menjadi sosok penyemangat dan tidak pernah berhenti berdo’a untuk 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Priyanti Wulandari dan Ratri Kartiko Sari, terima kasih telah mendukung 

adikmu ini dalam menyelesaikan tugas akhirnya. 

11. Senior di Gokei Systems, Bang Ridho Pirmanda, Kak Erma Wati, Bang 

Wahyu Aidil Dita Surya, Bang Lukki Arjuna, Bang Assadiqie. Terima kasih 

atas dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini serta 

kesempatan diperbolehkan untuk memperoleh ilmu yang banyak dan sangat 

berguna bagi penulis.  

12. Keluarga besar TIF C 2011, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas canda, tawa, senang, sedih, marah, dan semua 

pengalaman serta pelajaran yang penulis dapatkan selama bersama rekan – 

rekan. 

13. Teman pejuang skripsi 2011, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terima kasih tetap bersama dan saling mendukung satu sama lain demi satu 

tujuan yaitu “lulus bersama”.  

14. Terimakasih Kepada Keluarga Besar Data Mining Group dimana penulis 

menimba ilmu serta pengalaman dari para senior, teman-teman dan adik-

adik junior. 

15. Teman – teman kost, Novri, Ridho, Salman dan Septian yang telah berjuang 

bersama - sama dari awal masa perkuliahan.  

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

pelaksanaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan 

dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap 

semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang 

membacanya. Amin. 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

  

       Pekanbaru, 24 Juli 2018 
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