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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat 

dan karunia kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian sekaligus 

penulisan laporan tugas akhir ini. Shalawat serta salam Penulis kirimkan untuk 

junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “Allahummasolli 

‘alamuhammad, wa’alaalimuhammad”. 

Laporan Tugas Akhir ini merupakan salah satu prasyarat untuk memenuhi 

persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar sarjana komputer di Jurusan 

Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak 

mendapatkan bimbingan, bantuan dan petunjuk dari banyak pihak baik secara 

Moril dan Materil. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

2. Dr. Hartono, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Okfalisa, ST, M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau yang selama ini penulis anggap sebagai mentor selama masa 

perkuliahan. 

5. Bapak Anofrizen, S.Kom, M.Kom, Sekretaris Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi yang penulis jadikan mentor 

selama menuntut ilmu dan selaku Penguji I Tugas Akhir yang selama ini 
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banyak memberikan nasehat selama masa perkuliahan serta selama 

penyusunan tugas akhir. 

6. Ibu Zarnelly, S.Kom, M.Sc, dosen pembimbing Tugas Akhir yang selama 

ini telah menjadi mentor dan banyak meluangkan waktu, memberikan 

motivasi, dan masukan terhadap penulis, serta memberikan arahan dan 

bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian laporan tugas akhir 

ini. 

7. Ibu Megawati, S.Kom, MT, dosen penguji II Tugas Akhir yang telah 

memberikan banyak saran yang membangun untuk membimbing penulis 

menjadi lebih baik dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

8. Ibu Siti Monalisa, ST, M.Kom, Pembimbing Akademik yang telah menjadi 

orang tua yang selama ini telah baik hati mendidik penulis. 

9. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom, M.Kom, selaku Koordinator tugas 

akhir Prodi Sistem Informasi yang sudah membimbing penulisan hingga 

sampai ke tahap jilid keras. 

10. Bapak Andi Yuliandari, S.Kom, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 

kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang telah dengan senang 

hati menyambut baik penelitian penulis di tempat beliau memimpin. 

11. Syafnir Zami, A.Md, Kasi Industri Pariwisata yang telah memberikan 

pengarahan kepada penulis mengenai pelaksanaan penelitian dan terima 

kasih untuk kesempatan berharga yang telah diberikan. 

12. Ibu Rosita, A.Md, selaku Kasubbag. Umum dan Kepegawaian yang telah 

memberikan izin untuk mengambil data dan mengarahkan selama 

melakukan penelitian di Dinas. 

13. Seluruh Dosen di Program Studi Sistem Informasi yang telah memberikan 

banyak ilmu sejak pengenalan akademik hingga penulis menyelesaikan 

tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. 

14. Seluruh Staff dan Pegawai Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan banyak ilmu 

selama penelitian. 
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15. Orang tua dan kakak serta adik tercinta yang selalu memberikan do’a, 

dukungan moril dan materil, serta semangat untuk keberhasilan penulis. 

16. Kepada semua sahabat dan teman hidup seperjuangan yang selalu 

memberikan perhatian khusus dan semangat yang tiada henti dalam 

penelitian Tugas Akhir ini. 

17. Teman-teman seperjuangan SI-D 2013 dan seluruh Mahasiswa Sistem 

Informasi yang juga turut memberi semangat luar biasa kepada penulis. 

18. Terimakasih juga kepada barisan para mantan dan kalian yang pergi tanpa 

sempat dimiliki, kalian luar biasa.  

19. Terakhir, terima kasih pula penulis ucapkan untuk Almamater Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan 

satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya yang 

sangat berharga. 

Bersama ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pihak 

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian beserta 

dengan segala fasilitas yang telah diberikan. Penulis mohon maaf atas kesalahan 

atau hal-hal yang tidak berkenan di hati. Semoga Allah SWT menerima amalan 

tersebut sebagai suatu ibadah. Amin. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 

pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih 

terdapat kekurangan, maka masukan dan kritik yang membangun dari pembaca 

sangat diharapkan untuk kemajuan penulis secara pribadi pada alamat email 

hijrah.syahputra@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan terima 

kasih dan selamat membaca. 

Pekanbaru, 20 Februari 2018 
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