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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rohmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dengan judul “Evaluasi Penerapan 

Sistem Aplikasi Satker (SAS) Menggunakan Framework COBIT 4.1 (Studi 

Kasus: Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru). Shalawat beriring salam 

diucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, karena jasa Beliau 

kita bisa menikmati zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang 

ini. 

Tugas akhir ini disusun sebagai satu syarat untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan pada jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini Penulis mendapatkan banyak 

bimbingan, pengetahuan serta motivasi dalam penelitian dan penyusunan laporan 

ini, baik berupa materi maupun berupa motivasi kepada penulis. Untuk itu, dalam 

Tugas Akhir ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Idria Maita S.Kom, M.Sc, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi. 

4. Bapak Eki Saputra, S.Kom, M.Kom, selaku Sekretaris Jurusan Sistem 

Informasi. 

5. Ibu Febi Nur Salisah, S.Kom, M.Kom, selaku Pembimbing Penulis tugas 

akhir yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan 

arahan, saran dan kritik dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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6. Bapak Syaifullah, SE, M.Sc dan Bapak Eki Saputra, S.Kom, M.Kom, selaku 

Penguji I dan Penguji II. 

7. Terima kasih buat Dosen Sistem Informasi yang telah mengajarkan dan 

memberi ilmu yang bermanfaat buat penulis. 

8. Terima kasih buat seluruh pegawai dan staf Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Pekanbaru yang bersedia memberi data serta pegawai yang menjadi 

responden kuesioner.  

9. Buat Ayah dan Ibu tercinta  (Hasan Saini dan Syamsinur) terima kasih yang 

sebesar-besarnya yang telah memberikan motivasi, pelajaran hidup serta 

dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

10. Buat yang tersayang suami dan buah hati, pemberi semangat dalam 

kehidupan ini (Carles, S.Sy dan my little princes Azzahra Ayra) terima kasih 

telah bersabar mendengarkan keluh kesah Bunda. 

11. Buat keluarga besar terutama kakak-kakak dan abang-abang (Edi, Iyet, Eli, 

Hendri, Sofia, Azwir, dan Agus) terima kasih atas dukungan dan motivasi 

semuanya.   

12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Sistem terima kasih atas saran, kritik, 

sharing dan diskusi yang sangat membangun demi kelancaran penyusunan 

laporan ini. 

13. Kepada pihak lain yang sangat banyak membantu saya yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis 

berharap semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi 

siapa saja yang membacanya. Amin. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

Pekanbaru, Agustus 2018 
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