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KATA PENGANTAR 

 

AlhamdulillaahiRobbil’alamin, penulis bersyukur ke-hadirat Allah SWT, 

karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan tugas akhir ini. 

Allahummasholli’ala Muhammad wa’alaalisayyidina Muhammad, yang tidak 

lupa penulis haturkan juga untuk Rosul Allah, Muhammad SAW. 

Laporan tugas akhir ini yang berjudul Aplikasi Smart Lacak Lokasi TK 

Anamiroh Berbasis Android Menggunakan Metode A* (A-star) Dengan 

Fungsi Heuristic Manhattan Distance 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 (UIN SUSKA Riau). Selama 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 terima 

kasih 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 M. Irsyad, ST, M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas 

Sains dan Teknologi. 

4. Ibu Fadhilah Syafria, ST, M.Kom,CIBIA selaku dosen pembimbing tugas 

akhir. Terimakasih banyak atas waktu, ilmu, support, dan motivasinya yang 

luar biasa. 
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5. Bapak Nazzruddin Safaat.MT selaku dosen penguji 1, dan Ibu Sonya 

Meitarice,S.T.,M.S.Eng selaku dosen penguji 2, yang telah banyak 

memberikan masukan kepada penulis agar Tugas Akhir ini dapat selesai 

dengan baik. 

6. Ibu Iis Afrianty,S.T.,M.Sc.,CIBIA, selaku coordinator tugas akhir Teknik 

Informatika yang telah banyak membantu dalam pengurusan tugas akhir ini 

sehingga memperlancar penyusunan tugas akhir ini. 

7. Bapak Nazruddin Safaat,MT, selaku pembimbing akademik yang sangat 

membantu dalam kelancaran kuliah serta dukungan dan motivasi yang luar 

biasa. 

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

Jurusan Teknik Informatika. Terimakasih atas semua ilmu dan bimbingan 

yang telah diberikan. 

9. Untuk kedua orang tua tersayang Mama dan Papa yang selalu memberikan 

semangat, dukungan, serta doa untuk kelancaran dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. 

10. Seluruh pihak yang terlibat dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

penulis mengucapkan terimakasih. 

Penulis menyadari bahwa dalam Tugas Akhir ini masih banyak 

kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 

membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir 

ini.Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan sesuatu 

yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin. 

 

 Pekanbaru, 14 Juli 2017 

 

 

 WENDI JANUARDI 


