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KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena 

berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Shalawat 

beriring salam tak lupa penulis ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah 

Muhammad SAW, berkat jasa beliau kita bisa menikmati zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. 

Tugas Akhir ini yang berjudul ”Penerapan Algoritma ECLAT untuk 

mencari kombinasi konsumsi obat opioid berdasarkan kelompok umur dan jenis 

kelamin” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

strata satu pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. Baik dalam pelaksanaan dan  penyusunan Tugas Akhir 

ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, pengetahuan, pengalaman, motivasi 

dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu hingga Tugas Akhir ini 

dapat diselesaikan secara baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya 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, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Alwis Nazir, M.Kom selaku dosen pembimbing Tugas Akhir 

penulis yang telah meluangkan waktunya, memberikan wawasan, motivasi 

dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan baik. 
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5. Bapak Jasril, S.Si, M.Sc, selaku dosen penguji I yang telah banyak 

meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan 

perbaikan laporan Tugas Akhir ini. 

6. Ibu Lola Oktavia, S.ST., M.T.I selaku dosen penguji II, yang telah banyak 

meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan 

perbaikan laporan Tugas Akhir ini. 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Jurusan Teknik Informatika yang telah memberikan 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. 

8. Orang tua penulis, Ayahanda Zulkifli & Ibunda Febriwarnita yang selalu 

menjadi sosok penyemangat dan selalu berdo’a untuk penulis agar dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 

9. Terimakasih kepada Kak Yossy, Kak Amel, Kak Sukma dan Kak Rifda yang 

tidak kenal lelah mendengarkan keluh kesah penulis mulai dari pemilihan 

judul sampai dengan pengerjaan tugas akhir ini. 

10. Terimakasih kepada Efni, Jenny, Lilis, Riska dan Mori serta keluarga TIF C 

2013 yang selalu memotivasi satu sama lain agar bisa selalu terdepan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

11. Dan kepada semua  pihak  yang  terlibat  dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. 

Semoga laporan Tugas Akhir yang disusun ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya maupun pembaca pada umumnya. Disamping itu penulis juga 

menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak 

kesalaan dan kekurangan. Untuk itu penulis berharap masukan, kritikan, maupun 

saran dari pembaca guna kesempurnaan isi laporan ini. Kritik maupun saran 

silahkan disampaikan ke alamat email penulis rahmi95fitriyanti@gmail.com. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat membaca. 

Wassalammuálaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru,                     2017 

 

      Rahmi Fitri Yanti.Z 
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