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PRAKATA 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, rasa syukur yang tak henti-hentinya penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir 

ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke 

dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan.  

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan 

pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Banyak 

sekali pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan laporan ini, baik berupa bantuan 

materi ataupun berupa motivasi dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, 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 M. Irsyad, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Muhammad Fikry, S.T, M.T, selaku Pembimbing Tugas Akhir penulis. Terimakasih 

atas waktu, arahan, kesempatan, ilmu, saran, semangat serta petunjuk yang telah diberikan 

kepada penulis sehingga penulis mampu memyelesaikan tugas akhir ini.  

5. Bapak Muhammad Affandes, S.T,M.T, selaku Penguji I Tugas Akhir penulis. Terimakasih 

banyak kepada bapak atas waktu, saran, ilmu dan arahan yang telah diberikan dalam 

mengerjakan tugas akhir ini.  
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6. Bapak Reski Mai Candra, S.T, M.Sc, selaku Penguji II tugas akhir penulis. Terimakasih 

atas kesediaan waktu, saran, ilmu dan arahan yang telah diberikan dalam mengerjakan 

tugas akhir ini.  

7. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, hingga 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan kuliah di jenjang S1 ini.  

8. Ibunda Tatik Ningsih dan Ayahanda Albaidani. Terimakasih atas doa, dukungan, 

kesabaran, kasih sayang serta kepercayaan yang tak hingga untuk penulis, terimakasih.  

9. Sahabat-sahabat yang tidak bisa saya ucapakan satu persatu, terima kasih atas support dan 

dukungan selama mengerjakan Tugas Akhir. 

10. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas 

akhir saya ini. 

 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih banyak kesalahan 

dan kekurangan. Oleh karena itu, Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk 

kesempurnaan laporan ini. Kritik dan saran tersebut dapat pembaca sampaikan ke e-mail 

nurhazilah@students.uin-suska.ac.id.  

Wassalâmu’alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.  

Pekanbaru, 07 Juni 2018  
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