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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahi Robbil’alamin, Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 

karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini. Allahummasholli’ala Muhammad 

wa’alaalisayyidina Muhammad, tidak lupa pula penulis juga haturkan untuk Rasul 

Allah SWT, Muhammad SAW karena jasa Beliau kita bisa menikmati zaman 

yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini 

Laporan tugas akhir ini yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi 

Android Sistem Pakar Pendeteksi Hama pada Tanaman Kelapa ini disusun 

sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka 

meraih gelar kesarjanaan di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan 

Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Selama pengerjaan dan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis telah 

banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dan petunjuk dari banyak pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dalam kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. 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, ST., M.T selaku Ketua Jurusan Teknik 

Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. 

4. Ibu Lola Oktavia, S.S.T., M.T.I selaku dosen penasehat akademik dan 

pembimbing tugas akhir. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, dukungan, 

dan motivasinya. 
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5. Bapak Nazruddin Safaat H., MT selaku dosen penguji 1, dan Ibu Elvia 

Budianita, ST., M.Cs selaku dosen penguji 2, yang telah banyak memberikan 

masukan kepada penulis agar Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. 

6. Ibu Iis Afrianty, ST., M.Sc, selaku koordinator TA Teknik Informatika yang 

telah banyak membantu dalam pengurusan tugas akhir ini sehingga 

memperlancar penyusunan tugas akhir ini. 

7. Kepada kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir serta jajarannya 

dalam mengizinkan pengambilan data untuk pengerjaan Tugas akhir ini. 

8. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Sains dan Teknologi khususnya pada 

Jurusan Teknik Informatika. Terimakasih atas dukungannya. 

9. Untuk kedua orang tuaku tercinta Abdul Kadir dan Minarni yang selalu 

memberikan semangat, dukungan, serta doa untuk kelancaran dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Untuk Rizky Hady, ST, Reno Wardianto, ST, Zul Yahdinur dan teman-teman 

TIF angkatan 2010 terutama kelas B serta teman seperjuangan dalam 

membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir. 

11. Seluruh pihak yang terlibat tidak dapat disebutkan satu persatu penulis 

mengucapkan terimakasih. 

Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis berharap masukan dan saran 

untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan 

sesuatu yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata penulis 

ucapkan terima kasih dan selamat membaca, Wassalam. 

 Pekanbaru, 25 juli 2017 
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