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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 

“PERANCANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF VISUALISASI 3D 

STRUKTUR SENYAWA TURUNAN ALKANA BERBASIS WEBGL”. 

Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wassalam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. 

Allahumma sholli ‘ala muhammad waa’ala ali muhammad. 

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 ini. 

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. KH. Ahmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang memberikan kesempatan 

penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini. 

2 Bapak Dr. Drs H. Mas’ud Zein M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Suska Riau, Pekanbaru. 

3 Ibu Idria Maita, S.Kom., 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, Orang Tua di kampus dan telah banyak memberikan ilmu, 

motivasi, semangat, waktu luangnya dan sangat sabar dalam memberikan 

arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan baik. “Terimakasih pak, semoga Allah membalas segala 
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kebaikan dan memberikan rahmat kesehatan dan rezeki kepada dan pahala 

yang tiada putusnya kepada Bapak” dan pastinya penulis akan merindukan 

Bapak. 

5 Bapak M. Afdal, ST., M.Kom, sebagai dosen penguji I pada Tugas Akhir ini 

yang telah banyak memberikan masukan dan saran. 

6 Ibu Medyantiwi Rahmawita, ST., M.Kom sebagai dosen penguji II pada 

Tugas Akhir ini yang telah banyak memberikan masukan dan saran. 

7 Ibu Mona Fronita, S.Kom., M.Kom, sebagai Koordinator Tugas Akhir, dan 

terimakasih kepada juga kepada Adnil Riza dan Andre Oktora yang telah 

banyak membantu dalam administrasi pengurusan Tugas Akhir. 

8 Ibu Nurmaini Dalimunthe S.Kom., M.Kes,  sebagai penasehat akademis 

yang banyak membimbing serta menasehati penulis sebagai anak 

bimbingannya. 

9 Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi, 

khususnya Program Studi Sistem Informasi. 

10 Dengan bersyukur kepada Allah SWT memiliki Keluarga tercinta, Ibunda 

Rahmiwati dan Ayahanda Ikhwan Daniel yang selalu mendo’akan penulis 

serta adikku, Fachri Reza Ramadhan yang selalu menemani dikala kesepian. 

Terimakasih selalu mencurahkan do'a, nasihat, motivasi, kasih sayang dan 

harapan serta dukungan moril dan materil kepada penulis. 

11 Terimakasih Kepada teman-teman DailyMahasisa Lounge, sebagai tempat 

galau bareng, brainstorming dan depresi bareng menatap realita kehidupan 

ini. See you on top! 

12 Terimakasih Kepada Rekan-rekan dan anggota Fossdev yang telah banyak 

membantu selama ini. 

13 Terimakasih kepada kawan-kawan se-angkatan 2013 dan seperjuangan yang 

selalu memberikan semangat selama kuliah dan tugas akhir. 

14 Terimakasih kepada Kelas D angkatan 2013 teman-teman sekelas, 

perjuangan dan belajar sejak memulai kuliah. 
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15 Semua teman-teman Sistem Informasi dan mahasiswa UIN SUSKA yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu namanya terimakasih atas kerjasama dan 

bantuan teman-teman semua selama perkuliahan. 

16 Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan 

penelitian ini. 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini ini, penulis menyadari bahwa 

masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan harus dilakukan analisis lalu 

ditingkatkan ke depannya lebih baik. Untuk itu penulis menerima kritik dan saran 

yang sangat membangun dari semua pihak untuk pembaca dan dianalisa untuk 

disampaikan ke email kemal.pasha.id@gmail.com, demi kesempurnaan laporan 

Tugas Akhir ini supaya 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 Allahumma Aamiin.     

   

Pekanbaru, 19 Oktober 2018 

      Penulis   

    

      Kemal Pasha 

NIM. 11353100691  
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