KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.
Alhamdulillahi rabbil ’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang
senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penelitian dan laporan tugas akhir. Dengan mengucapkan
Allahummasholli’ala Muhammad wa’alaalihi Muhammad, penulis haturkan juga
untuk Rasul Allah, Muhammad SAW karena jasa beliau kita bisa menikmati zaman
yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.
Selama pelaksanaan penelitian dan pengerjaan laporan tugas akhir ini,
penulis mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, bimbingan, dukungan dan
juga arahan dari semua pihak yang telah membantu hingga penulisan laporan ini
dapat diselesaikan. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada :
1.

Bapak Prof. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

2.

Bapak Dr. Hartono, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3.

Bapak Muhammad Irsyad, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

4.

Bapak Reski Mai Candra ST, M.Sc, selaku dosen pembimbing tugas akhir
penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan,
arahan, kritik dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.

5.

Ibuk Novi Yanti, ST, M.Kom dan Ibuk Fitra Kurnia, S.Kom, MT selaku
penguji I dan penguji II yang telah memberikan motivasi, kritik dan saran
dalam perbaikan dan penulisan laporan tugas akhir ini.

6.

Ibuk Iis Afrianty ST, M.Sc, CIBIA, selaku Koordinator tugas akhir yang telah
banyak membantu penulis dalam memperlancar jalannya tugas akhir ini.
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7.

Ibuk Yusra ST, selaku pembimbing akademis yang telah membimbing penulis
dalam menjalani perkuliahan di jurusan Teknik Informatika, memberi motivasi
dan saran dari permasalahan yang dihadapi selama perkuliahan.

8.

Seluruh dosen jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau yang telah
memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan dan pola pikir yang bermanfaat bagi
penulis.

9.

Keluarga tercinta penulis, Ayahanda Irnadi (Papa), Ibunda Sulisma (Mama),
Dini Alaini (Adik), Indra Sepra Neldi (Adik) dan M. Agung Prabowo yang
selalu mencurahkan do’a, nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan serta
dukungan moril dan materil kepada penulis

10. Bapak Ari Eka Wahyudi, S.Kom dan Ibuk Luluk, selaku pihak perpustakaan
UIN Suska Riau yang telah banyak meluangkan waktu dan membantu penulis
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan Winda Junika Sari, Mellisa Nur Azilla, Debi
Saputra Yasri, Arief Wijaya Kusuma, Nuri Saputra, Frandi Oktora, Ristiyani,
Selly Dwinta Putri, dan teman-teman TIF B 2013 terimakasih atas bantuan dan
motivasi selama ini.
12. Serta semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang
telah banyak membantu dalam pelaksanaan tugas akhir ini
Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik
yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Kritik dan saran
dari pembaca dapat dikirimkan melalui email irma.yulianti@students.uinsuska.ac.id dengan harapan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Pekanbaru, September 2017
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