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KATA PENGANTAR 

 
 Assalamu’alaikuikum waa rahmatullahi waa barakatuh.., 

Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling indah selain kita mengucapkan 

rasa syukur kita kepada Allah swt, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan 

karunia-Nya penulis dapat 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 syarat untuk memenuhi 

persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar kesarjanaan di Program Studi  

Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Selama menyelesaikan Tugas Akhir ini, 

penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk dari banyak 

pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih kepada kedua 

orangtua Sedep Bancin (Bapak) dan Nursani Maha (Mama) yang telah 

mencurahkan semua kasih sayang, do’a dan memberikan dukungan kepada 

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Bapak dan 

Mama selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih dan do’a kepada: 

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

Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

4. Ibu Siti Monalisa ST, M.Kom selaku dosen pembimbing tugas akhir yang 

telah banyak meluangkan waktu, memberikan masukan dan motivasi, 

arahan dan bimbingan yang sangat membantu dalam menyelesaikan 

Laporan Tugas Akhir ini. 
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5. Ibu Idria Maita S.Kom, M.Sc selaku Dosen penguji I (satu) tugas akhir yang 

telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun 

sehingga mendekati kesempurnaan pada laporan tugas akhir ini. 

6. Bapak Syaifullah SE, M.Sc selaku Dosen penguji II (dua) yang telah 

memberikan masukan berupa kritik dan saran serta motivasi yang 

membangun sehingga membuat penulis semangat dalam menyelesaikan 

tugas akhir ini. 

7. Ibu Siti Monalisa ST, M.Kom selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah 

memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama dalam perkuliahan 

hingga akhir penulisan tugas akhir ini.  

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

akhir program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Sistem Informasi Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

10. Segenap Kepala Sekolah dan Guru-guru Madrasah Aliyah Kejuruan Bukit 

Kratai Rumbio Jaya, Kampar yang telah memberikan penulis banyak ilmu 

serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Kedua Orang Tua, Mama dan Papa (Nursani Maha, S.Pdi dan Sedep 

Bancin) yang selalu memberikan banyak nasehat dan bimbingan serta adik 

tercinta Ade Rosalina Bancin (Ade), Ilham Ardiansyah bancin (iam), M. 

Rajak Agustiawan Bancin (wawan) dan seluruh Keluarga Besar yang ada di 

Medan, Pekanbaru, dan Aceh. 

12. Keluarga Besar Hermes One Hotel Subulussalam yang senantiasa 

memberikan bantuan dalam pengumpulan data, ilmu, bimbingan dan arahan 

yang baik dalam penelitian ini. 

13. Untuk Keluarga Besar HADIS (Himpunan Aktifis Dakwah Islam 

Subulussalam) Se-Indonesia (Aceh, Loksumawe, Medan, Padang, Jakarta, 

Bandung, Makassar, dan NTB) yang selalu memberikan dukungan kepada 

Penulis, semangat kebersamaan dan kekeluargaan walau terpisah jarak yang 

membuat penulis tetap kuat dalam menyelesaikan laporan tugas akhir ini 
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14. Untuk Keluarga Besar FKII (Forum Kajian Islam Intensif) Asy-Syams UIN 

SUSKA RIAU yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat 

yang tak lupa-lupa 

15. Untuk Keluarga Besar Rohis FU-Assalam Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN SUSKA RIAU yang telah membesarkan nama Penulis sehingga 

penulis mendapatkan bimbingan setiap hari 

16. Untuk keluarga besar BKM (Badan Koordinasi Mentoring) Fakultas Sains 

dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. Yang selalu memberikan nasehat, 

bimbingan, siraman rohani, doa dan motivasinya yang sangat bermanfaat 

bagi penulis untuk memperkuat hati dan keistiqomahan dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini. 

17. Untuk Sahabat-sahabat Group The “Koncek’s” (Agustiando, bayu Hasan, 

Ahmad zaki, Mukhtar Lutfi, tessa eka , zukri Adinalta, Siti romlah, Yovita, 

ratih purwasih, nazarudin yusuf, Desi Fransiska, M. Awam , dan Reynaldi) 

yang selalu memberikan canda tawa disetiap lelah penulis dalam 

menyelesaikan laporan tugas akhir ini serta dukungan motivasi. 

18. Untuk sahabat-sahabat sekelas seperjuangan SIF C Angkatan 2013  “You All 

The Best” yang selalu memberikan motivasi, Ilmu, dan dukunganya 

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

dalam menyelasikan laporan tugas akhir ini. 

19. Buat teman-teman angkatan 2013, adik-adik dan kakak program studi 

sistem informasi yang telah menjadi inspirasi dan membantu penulis 

mengatasi masalah-masalah selama menyelasikan laporan tugas akhir ini. 

20. Dan untuk sahabat kecil penulis (Jufrianto, Maulidun, Frima Yunita, 

Risdawati, Ika ) yang ada di Medan dan di Subulussalam. 

21. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu pada 

kesempatan ini, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tugas 

Akhir ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih 

banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

       Pekanbaru,    Juli 2018 
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