
KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan 

hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “ 

PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM INFORMASI 

MENGGUNAKAN TOGAF 9.1 (STUDI KASUS RSUD ARIFIN AHMAD 

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. Laporan ini disusun sebagai salah satu prasyarat 

kelulusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu sebagai 

dokumentasi hasil dari menyelesaikan mata Tugas Akhir di jurusan Teknik Informatika. 

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. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. Hartono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Muhammad Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Teddie Darmizal, S.T, M.T.I  , selaku pembimbing tugas akhir yang luar biasa 

yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan banyak kritik 

dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 

5. Novriyanto, S.T, M.Sc selaku penguji 1 yang membantu memberikan 

masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

6. Rahmad Abdillah, S.T, M.T  selaku penguji II yang juga telah membantu 

memberikan masukan serta saran kepada penulis dalam penyusunan tugas 

akhir ini. 



7. Ibu dan Bapak dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis. 

8. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Mama Hilda Rosita dan Papa 

Nasir serta adik tersayang Fitrah Ariani yang selalu menjadi penyemangat 

penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

9. Untuk teman-teman seperjuangan B-Brothers angkatan 2012, anak-anak kos 

dayat, andri, lelek, pai, noto, dian, sidik, suhu bisma, yajead, om afif  yang 

telah melewati dan menghabiskan waktu bersama-sama selama ini, main pes 

bareng ngetrip bareng mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga Silahturahmi 

sampai tua nanti.  

10. Untuk ramdhan dan teman-teman it management researcher yang telah 

banyak membantu selama pengerjaan tugas akhir ini. 

11. Untuk teman-teman seangkatan TIF angkatan 2012, para senior TIF dan para 

adik-adik junior TIF yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

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

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

Semoga laporan 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 

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

membaca. 

       Pekanbaru, Desember 2016 
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