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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
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Terakhir yang di Tamatkan Menggunakan Metode Markov Chains”. 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 penyusunan skripsi, penulis banyak mendapat pengetahuan,
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1. Bapak Prof. Dr. H Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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5. Bapak Iwan Iskandar, MT selaku dosen penguji I dan Bapak Suwanto

Sanjaya, ST, M.Kom selaku dosen penguji II, yang telah membantu dan

memberi masukan kepada penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Seluruh bapak/ibu dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya

kepada penulis selama proses belajar mengajar di bangku perkuliahan.
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7. Abi dan Umi serta ke-3 Adek (Sundari, Kila, dan Salsabila) penulis yang

selalu mendo’akan dan memberikan semangat yang tiada henti kepada

penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

8. Sahabat yang selalu menemani bimbingan kekampus dan memberikan

semangat Devie Irmayanti dan Tati  Nurmalia, Sahabat satu kamar yang

menemani bergadang dan membantu dalam berbagai hal Santi Suryani

9. Keluarga besar TIF B 2011 yang selalu memberikan semangat dan bantuan

kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca

pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran dari

pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis:

windawaroka94@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat

membaca, Wassalam.
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