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KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Alhamdulillahi rabbil’alamin, rasa syukur yang tak henti-hentinya penulis

ucapkan kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu

menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi

Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke dunia yang penuh dengan ilmu.

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. Terlalu besar bagi penulis untuk membalasnya, Untuk itu pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

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

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau.

4. Bapak Benny Sukma Negara, ST.,MT.,COBIT selaku Pembimbing Akademis.

5. Bapak Reski Mai Candra, ST., M.Sc., MTA selaku Pembimbing Tugas Akhir

penulis. Terima kasih banyak kepada beliau atas waktu, kesempatan, arahan,

dorongan, saran, ilmu dan petunjuk yang telah diberikan. Atas semua itu, penulis

dapat memulai hingga menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

6. Ibu Yelfi Vitriani, S.Kom., MMSI, selaku penguji I Tugas Akhir ini. Terimakasih

untuk waktu, saran dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini dengan baik.

7. Bapak Iwan Iskandar, ST., MT, selaku penguji II Tugas Akhir ini. Terima kasih

untuk waktu, saran dan arahan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir ini dengan baik.
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8. Seluruh dosen Jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau yang telah

memberikan ilmu, pengetahuan, wawasan dan pola fikir yang bermanfaat bagi

Penulis.

9. Keluarga Besar penulis Ayah dan Mamak Tercint, abang Rahmat S Haz, Adik M

Agie Salam. yang tiada hentinya memanjatkan doa, memberikan dukungan dan

semangat untuk kesuksesan penulis.

10. Terima kasih Kepada Devid Ekha Hidayat (Devid) yang telah membantu dan

mengajarkan selama Penelitian.

11. Terima kasih kepada Teman, sahabat seperjuangan Ahmad K, Yudha , Ismail,

Akmal, Fajar, Kopri dan TIF E ’10 tercinta yang selalu memberikan waktu,

tenaga serta semangat untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

12. Terima kasih untuk Andrew Umaya Miyansaski yang selalu mendukung penulis

tiada henti dan selalu membantu penulis.

13. Terima kasih kepada 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 tugas akhir ini masih banyak

kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu Penulis  berharap mendapatkan masukan

dari pembaca atas isi laporan tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca umumnya. Akhir kata penulis

ucapkan terima kasih dan selamat membaca.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juli 2017
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