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KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, karena 

berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan 

Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Berbasis Web 

Responsive Untuk Perizinan Angkutan Laut dan Sungai”. Juga berkat dukungan 

dan doa orang tua tersayang yang selalu memberikan semangat, dorongan, untuk 

kelancaran Tugas Akhir penulis. Serta keluarga besar tercinta. 

Laporan ini disusun sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Universitas 

Islam Negeri SUSKA Riau. Selain itu sebagai dokumentasi hasil  dari 

menyelesaikan Tugas Akhir. Untuk orang tua tersayang yang selalu memberikan 

semangat, dorongan, serta doa untuk kelancaran Tugas Akhir penulis. Serta 

keluarga besar.  

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. Allah Subhanahu Wata’ala yang selalu memberikan ilmu, nikmat dan 

segalanya dalam hidup saya. (Maka Nikmat Tuhan Mana Yang Kamu 

Dustakan (QS. AR-RAHMAN-13). 

2. Nabi besar Muhammad Shallallahu’alaihi Wassalam yang telah membawa 

umat manusia dari zaman jahiliyah menuju berilmu dengan mengajak ke 

jalan yang lurus. 

3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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6. Bapak Anofrizen, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing Tugas Akhir yang 

telah memberikan bimbingan, arahan dan telah memberikan banyak kritik 

dan saran dalam menyelesaikan Tugas Akhir peneliti. 

7. Ibu dan Bapak dosen Program Studi Sistem Informasi yang telah banyak 

memberikan ilmunya kepada penulis, yang tidak dapat peneliti sebutkan 

satu per satu. 

8. Untuk Ayahku Surahbil dan Ibuku Ratna Adida dan adik-adikku.  

9. Untuk sahabat-sahabat seperjuangan SIF A’13 yang telah menjadi sahabat 

penulis semenjak berkuliah. You’re Amazing Guys. 

10. Buat teman-teman Program Studi Sistem Informasi angkatan 2013, 

semangat kalian luar biasa, yang menjadi motivasi juga bagi penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

11. Buat teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak Program Studi Sistem 

Informasi yang telah menjadi inspirasi dan membantu penulis mengatasi 

masalah-masalah selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Untuk sahabat-sahabat terutama seluruh anak kelas A dan masih banyak lagi 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 

13. Untuk sahabat-sahabat Kosong Community. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca 

pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran dari 

pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis: 

afdallibra10@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat 

membaca, Wassalam. 

 

       Pekanbaru, Februari 2018 
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