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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, karena 

berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan 

tugas akhir dengan baik. Laporan tugas akhir ini merupakan salah satu prasyarat 
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diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 

terimakasih dan do’a kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA sebagai Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom sebagai dosen pembimbing tugas 

akhir yang telah banyak meluangkan waktu, ilmu, arahan, kesempatan dan 

motivasi yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan dengan baik. 
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6. Bapak M. Afdal, ST., M.Kom sebagai dosen penguji I tugas akhir yang 

telah bersedia menguji, mengoreksi serta memberi masukan berupa saran, 

motivasi dan ilmu untuk menyelasaikan tugas akhir ini lebih baik. 

7. Ibu Medyantiwi Rahmawita, ST., M.Kom sebagai dosen penguji II tugas 

akhir yang telah bersedia  menguji, mengoreksi serta memberi masukan 

berupa saran, dan ilmu untuk menyelesaikan tugas akhir ini lebih baik. 

8. Bapak Inggih Permana, ST., M.Kom sebagai dosen penasehat akademik 

yang telah memberi arahan dan saran selama masa perkuliahan serta 

selama penyusunan tugas akhir. 

9. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom sebagai kordinator Tugas 

Akhir yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi dan 

penulisan Laporan Tugas Akhir. 

10. Segenap Dosen dan Staff perpustakaan Fakultas Sains dan teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

11. Ayahanda dan ibunda tercinta, terimakasih atas do’a, ilmu, cinta, motivasi 

dan materil yang selalu diberikan. Serta keluarga besar kakanda dan yunda 

yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan mendukung baik secara 

materi maupun moral untuk keberhasilan penulis. 

12. Teman-teman mahasiswa Program Studi Sistem Informasi angkatan 2011 

yang juga turut memberi semangat dan bantuan. 

13. Sahabat-sahabat seperjuangan terkhusus Rubin Al-Karamah yang telah 

memberikan semangat, motivasi, dan bantuan, serta seluruh pihak yang 

belum penulis cantumkan. Terimakasih banyak atas bantuan dan 

dukungannya. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan 

pembaca pada umumnya. Penulis berharap ada masukan dan saran dari pembaca 

atas laporan ini.  

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

Pekanbaru, 27 April 2018 

Penulis 


