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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 Laporan Tugas 

Akhir yang berjudul ”Pola Peminjaman Buku Berdasarkan Kategori Dengan 

Menggunakan Algoritma Apriori”. Laporan 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, 

bimbingan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah membantu  

hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir, MA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

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

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak M. Irsyad, S.T, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Benny Sukma Negara, ST, MT selaku pembimbing akademik penulis. 

5. Ibu Lola Oktavia, S.S.T, M.T.I selaku dosen pembimbing Tugas Akhir  

Penulis. 

6. Ibu Fadhilah Syafria, ST, M.Kom selaku koordinator Tugas Akhir,  

terimakasih atas waktunya, saran-sarannya dalam perbaikan tugas akhir ini 

7. Bapak Dr. Alwis Nazir, M.Kom dan Bapak Febi Yanto, M.Kom, selaku dosen 

penguji I dan dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran sebagai 

ilmu bagi penulis. 
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8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Teknik Informatika yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis selama proses belajar mengajar di bangku  

perkuliahan. 

9. Untuk Bapak Sutejo, Ibu Sutini dan mas Joko yang merupakan alasan utama 

penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do’a dan 

semangat yang diberikan selama ini, yang telah memberikan kepercayaan 

kepada penulis, terima kasih untuk segalanya yang tidak bisa tuliskan satu 

persatu. 

10. Buat teman-teman seperjuangan Rohmanoto, Sayyidina, Irfan, Rifai, Dian, 

Ersyad, Afif, Yazid, Yusuf, Afri, salma dan temen-teman TIF’12 B terima 

kasih buat semangatnya, dan semangat terus buat kalian yang sedang 

menjalankan misi terakhir ini. Terima kasih juga untuk kamu Dea Afrilieni 

Putri yang selalu memberikan semangat, selalu ada menemani, menyemangati 

penulis selama proses pengerjaan tugas akhir ini. 

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

pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu 

persatu. 

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: 

andriistiawan75@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan  

selamat membaca, Wassalam. 

 

      Pekanbaru, 15 Desember 2016 
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