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Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillaahi Robbil’alamin penulis ucapkan syukur yang setinggitinggi ke-

hadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karuniahnya yang 

diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sekaligus penulisan 

laporan tugas akhir ini. Allahumma sholli’ala Muhammad wa’ala ali sayyidina 

Muhammad, yang tidak lupa penulis haturkan juga Nabi besar junjungan alam, 

Rasul Allah, dan tauladan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Laporan ini disusun 

sebagai salah satu prasyarat kelulusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
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Akhir di jurusan Teknik Informatika. 
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5. Lestari Handayani, ST., M.Kom, selaku penguji I yang membantu 

memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini. 

6. Lola Oktavia, S.S.T.,M.T.I, selaku penguji II yang membantu penulis dalam 

perbaikan tugas akhir ini. 
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7. Ibu dan Bapak dosen TIF yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

8. H. Ismardi Ilyas, M.Ag, selaku ketua koordinator pendistribusian Baznas 

kota Pekanbaru yang telah membrikan izin penetilian tugas akhir saya. 

9. Radinal Dahnur, S.Kom selaku pembimbing di Baznas kota Pekanbaru yang 

selalu memberikan arahan, kritik serta saran yang sangat membangun dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini. 

10. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Sukirman dan 

Ibunda Misni serta Kakanda Eli Susandi dan Sugeng Air Mawan dan 

Adinda Ratna Puji Lestari dan Prasojo yang selalu menjadi sosok 

penyemangat penulis dalam menyelesaikan laporan ini. 

11. Terimakasih banyak kepada Nicky Fetra, Wahid Amin, Nugraha Eko 

Saputra Andri Rahmat, dan teman-teman lainnya yang sangat –sangat 

membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Terima kasih kepada teman – teman yang luar biasa Sugeng Riadi, Arianda 

Maulana Ilham, Bambang Supandi, dan Agus Sandra Rianto yang tidak bisa 

penulis sebutkan namanya satu persatu, dan yang teristimewah Adinda 

Sartini yang telah memberikan banyak motivasi serta semangat yang luar 

biasa kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Untuk teman-teman seperjuangan TIF C angkatan 2011 yang telah melewati 

dan menghabiskan waktu bersama-sama selama ini dalam menimba ilmu 

pengetahuan baik di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. 

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun 

pembaca pada umumnya. Penulis berharap ada masukan, kritikan, maupun saran 

dari pembaca atas laporan ini yang dapat disampaikan ke alamat email penulis 

taufik.wahyu.hidayat@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan 

terima kasih dan selamat membaca.      
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