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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Sholawat beserta salam, kita 

ucapkan kepada nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma 

Sholli ‘Ala Muhammad Wa ‘Ala Ali Muhammad karena jasa beliau yang telah 

membawa manusia ke zaman yang penuh nikmat ini. Tugas Akhir ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada Program 

Studi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Pada kesempatan penulis ini ingin mengucapkan terimakasih dan do’a 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag, Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

TeknologiUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibunda Idria Maita, S.Kom., M.Sc, Selaku  ketua sidang Tugas Akhir saya 

dan Ketua Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tak pernah bosan 

memberikan semangat, masukan, serta  arahan dalam proses pengerjaan dan 

penyelesaian Tugas Akhir ini. 
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4. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom, Selaku Dosen Pembimbing Tugas 

Akhir saya, yang telah banyak memberikan waktu, semangat, motivasi, 

arahan, dan kebaikan-kebaikan yang di beri untuk penulis. 

5. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom, M.Kom, selaku Dosen Penguji satu 

yang telah memberikan masukan dan arahan penyelesaian Tugas Akhir ini. 

6. Ibunda Nurmaini Dalimunthe, S.Kom, M.Kes, selaku Dosen Penguji dua 

yang telah memberikan masukan dan arahan penyelesaian Tugas Akhir ini. 

7. Ibunda Mona Fronita, S.Kom, yang telah memberikan semangat, 

motivasi,masukan dan arahan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir saya. 

8. Terkhusus kepada Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Tukimin, dan Ibunda 

Titik Sudarti,  yang telah memberikan dukungan moril, motivasi,  dan materi 

serta tak pernah bosan untuk selalu memberi semangat  kepada peneliti dalam 

menempuh pendidikan perguruan tinggi hingga peneliti mendapatkan gelar 

sarjana komputer pada saat ini.  

9. Saudari kembar saya Suci Susanti, S.Pd, yang selalu ada untuk penulis dalam 

penyelesain Tugas Akhir ini. Dan adik-adik saya Retno Tri Utari, Echa Tri 

Paramita penyemangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Abang terbaik, Erick Lutfi Tri Wicaksono, yang tidak pernah bosan memberi 

semangat, motivasi, serta dukungan kepada penulis. 

11. Sahabat seperjuagan Miftahul Jannaty, Helfa Safitri, Faris Nazari, Sudarsono, 

yang sama-sama berjuang menempuh gelar sarjana dan tetap mau membantu 

dan berbagi ilmu, pendapat, dan saran. 

12. Kakak dan Abang senior yang telah membantu serta membrikan masukan, 

arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir penulis. 

13. Teman-teman Program Studi Sistem Informasi khususnya angkatan 2014 

terkhusus kelas F yang telah bersama-sama berjuang melewati kegiatan 

perkuliahan dan kegiatan diluar perkuliahan yang tidak bisa disebutkan 

namanya satu persatu. 

14. Adik- adik junior angkatan 2015 dan 2016 yang telah memberi semangat 

serta motivasi kepada penulis. 
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15. Teman – teman satu Organisasi yang tidak pernah lupa memberi semangat, 

serta dukugan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini yang 

namanya tidak bisa di sebutkan satu persatu.  

Dalam penulisan laporan ini masih banyak terdapat kesalahan dan 

kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 

diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini. dan silahkan email ke 

sucimaisaroh14@gmail.com.  

Semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siapa 

saja yang membacanya. Aamiin. Wassalamu’alaikum wr.wb 

 

Pekanbaru,   Juli2018 

                                                                                     Penulis 
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