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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, tak henti-hentinya penulis ucapkan kehadirat 

Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, Allah Subhana wa ta’ala, yang dengan rahmat 

dan hidayahNya penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Tidak 

lupa dan tak akan pernah lupa bershalawat kepada Nabi dan RasulNya, Muhammad 

Shalallahu’alaihi wa sallam  yang hanya menginginkan keimanan dan keselamatan 

bagi umatnya dan sangat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang 

mukminin. 

Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan pada jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Banyak sekali pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyusunan laporan ini, baik berupa bantuan materi ataupun berupa motivasi dan 

dukungan kepada penulis. Semua itu tentu terlalu banyak bagi penulis untuk 

membalasnya, namun pada kesempatan ini penulis hanya dapat mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Allah SWT, yang dengan rahmatNya memberikan semua yang terbaik dan 

yang dengan hidayahNya memberikan petunjuk sehingga dalam penyusunan 

laporan ini berjalan lancer. 

2. Rasulullah SAW, yang telah membawa petunjuk bagi manusia agar menjadi 

manusia paling mulia derajarnya di sisi Allah SWT. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Muhammad Irsyad, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, 

Fakultas Sains dan Teknologi dan sekaligus selaku ketua sidang terima kasih 

penulis ucapkan untuk waktu dan masukannya. 

6. Ibu Lestari Handayani, ST, M.Kom selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan nasehat-nasehat kepada penulis. 

7. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom, MMSI selaku dosen pembimbing tugas akhir. 

Terima kasih untuk waktu yang selalu Ibu luangkan untuk penulis, ilmu, 

semangat, memberikan kemudahan, masukan yang sangat dibutuhkan, kritik 

dan juga saran untuk menyusun laporan tugas akhir ini dan motivasinya yang 

luar biasa, Terimakasih banyak Bu. 

8. Ibu Yusra, MT selaku dosen penguji I yang banyak membantu dan memberi 

masukan kepada penulis dalam penyusunan dan penyempurnaan Laporan 

Tugas Akhir ini. 

9. Ibu Siska Kurnia Gusti, ST, M.Sc, CIBIA selaku penguji II terimakasih atas 

waktunya, saran-sarannya dalam penyusunan dan perbaikan tugas akhir ini. 

10. Terimakasih kepada dosen-dosen TIF yang telah memberikan ilmunya 

kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Terima kasih kepada orangtua penulis Ayahanda Juhartono dan Ibunda Elly 

Endrayani, terimakasih banyak atas do’a dan pengorbanannya memberikan 

dukungan dan semangat demi kesuksesan dan kejayaan anak-anaknya. Dan 

selalu menjadi inspirasi, motivasi hidup dalam setiap langkah penulis untuk 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga beliau dalam lindungan 

Allah SWT dimanapun berada, dan penulis memohon do’a semoga 

pengorbanan beliau mendapat keridhoan Allah SWT. Amiin. 

12. Terima kasih untuk Suci Indah Kartika yang selalu memberi motivasi dan 

semangat kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini.  

13. Untuk teman-teman seperjuangan TIF F angkatan 2011, M. Kukuh Prawira, 

Muhammad Paizal, Herino Putra, Bima Octariandi, Joni Iskandar, Rusdi 

Gunawan,  Hessy Gustina Suri, Hidayatul Fitri, Nining Erlina, Rizka Anjani, 

Irha Datul Khairi dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

telah melewati dan menghabiskan waktu bersama-sama selama ini dalam 
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menimba ilmu pengetahuan baik di perkuliahan maunpun di luar perkuliahan. 

Terima kasih atas inspirasi dan semangatnya. Semoga kita berhasil di 

kehidupan dunia dan akhirat, Amin ya Rabbal’Alamin. 

14. Untuk teman-teman seangkatan TIF angkatan 2011 yang tidak mungkin 

disebutkan satu persatu. 

15. 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 ini masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya 

penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat 

bagi siapa saja yang membacanya. Amin. 

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 

 

   Pekanbaru, 09 November 2017 

 

                                                                                         Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


