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KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena berkah limpahan 

rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul ” 

PENGEMBANGAN APLIKASI LOCATION BASED SERVICE UNTUK 

INFORMASI DAN PENCARIAN LOKASI SKPD PROVINSI RIAU DI KOTA 

PEKANBARU BERBASIS ANDROID”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Teknik 

Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama pelaksanaan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat 

pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan arahan serta masukan yang menuju 

kebaikan dari semua pihak yang telah membantu hingga penulisan laporan ini 

dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. M. Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Febi Yanto, M.Kom, selaku pembimbing tugas akhir yang telah 

memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan banyak kritik dan saran 

yang sangat membangun dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Nazruddin Safaat, M.T selaku Penguji I, dan Pizaini,S.T., M.Kom selaku 

Penguji II dalam Tugas Akhir ini, terimakasih untuk waktu, saran dan 

arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 

Akhir ini dengan baik.  



x 

 

6. Ir.H.Yogi Getri, selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan 

Statistik yang telah membantu penulis mendapatkan data, baik solusi 

maupun basis pengetahuan yang dibutuhkan untuk penyelesaian Tugas 

Akhir ini.  

7. Seluruh Dosen Teknik Informatika yang tidak dapat disebutkan satu 

persatu, karena telah memberikan ilmunya kepada penulis, hingga penulis 

dapat menyelesaikan kuliah di jenjang S1 ini. Terimakasih untuk bapak-

bapak dan ibu-ibu dosen, penulis tidak akan pernah bisa membalas jasa 

beliau semua. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi amal ibadah yang 

terus mengalir pahalanya. 

8. Kedua orang tua tercinta, Ibunda, Restuti Asih, Terimakasih telah menjadi 

jelmaan malaikat untuk penulis, yang selalu mengajari penulis untuk 

bangkit saat terjatuh, yang selalu memberi semangatnya, motivasinya, dan 

cintanya, terimakasih untuk selalu jadi wanita hebat yang tidak pernah 

menyerah mendidik penulis, dan selalu bersabar menghadapi penulis. 

Almarhum Ayahanda Tengku Taufik Efendi, yang telah membahagiakan 

ananda hanya dalam 5 tahun, tapi memori akan ayahanda tidak akan 

pernah terlupakan dan setiap memori ayah menggendongku menjadi 

motivasi ku untuk menjadi lebih baik, bintang sayang ayah, tunggu 

bintang disana yah. Bintang akan selalu mendoakan ayah. 

9. Isteri tersayang, Weni Widya Kuntari, Terima Kasih karena tidak pernah 

membenci abang tamvan dan berani yang selalu menyusahkan dan pelupa 

berat abang akan berjuang untuk kebahagian adek dan anak anak kita 

kelak . 

10. Lukman Hakim, ST, yang sering membantu dan menemani ke kampus  

dan motivasi untuk penulis supaya segera menyelesaikan tugas akhir ini. 

Terima kasih  Sahabat.  

11. Eka Anggita Wulandari, S.T, Robbi Anggara, S.T dan Iqhbal Delsal, ST 

yang telah banyak mengorbankan waktunya untuk membantu dan 

memotivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Dan rekan rekan 

kantor di bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi Informatika 
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dan Statistik yang sangat berjasa membantu dalam pembuatan tugas akhir 

ini. 

12. Teman-Teman TIF’A’VENGERS yang selalu kompak (dulu), yang 

sekarang sudah tidak kompak lagi karena kesibukan masing-masing. 

Terima kasih untuk semua cerita, kegilaan dan apapun yang telah penulis 

lalui bersama kalian 7 tahun terakhir. 

13. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

pelaksanaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini masih 

banyak kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat 

penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat 

memberikan manfaat bagi  pembaca. Amiin yaa Rabbal’alamin. 

Wassalâmu’alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh 

  

 

 Pekanbaru, 16 Agustus 2018 

 

 

 

 TENGKU MUHAMMAD IKMAL 

 


