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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmaanirrahiim 

Alhamdullillah, alhamdulillahirobbil a lamin. Puji syukur penulis ucapkan 

atas rahmad dan hidayah yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sehingga 

Tugas Akhir yang penulis kerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat 

beriring salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, yang telah membawa umatnya ke zaman yang penuh 

dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Dalam mengerjakan Tugas Akhir dengan 

judul “EVALUASI KEAMANAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK UIN 

SUSKA RIAU MENGGUNAKAN METODE PENETRATION TESTING 

EXECUTION STANDARD (PTES) Release 1.1” penulis banyak diberi 

pengetahuan, arahan serta motivasi dari pihak-pihak yang bersedia membantu agar 

Tugas Akhir ini selesai dengan baik. Oleh karena itu pada kesempaatan ini penulis 

hendak mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu atas do’a yang terus diberikan tanpa 

henti, motivasi, nasehat, saran, dan semangat yang telah Ayah dan Ibu berikan 

selama ini. 

2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. 

3. Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd. 

4. Ibu Ketua Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Elin 

Haerani, ST, M.Kom. 

5. Bapak Benny Sukma Negara, M.T. sebagai pembimbing Tugas Akhir penulis 

yang telah banyak membimbing, memberi saran serta motivasi kepada penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

6. Bapak Ramhad Abdillah, S.T, M.T. sebagai pembimbing Tugas Akhir penulis 

yang telah banyak membimbing, memberi saran serta motivasi kepada penulis 

hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

7. Bapak Muhammad Fikry, S.T, M.Sc. selaku pembimbing akademik penulis. 

Terima kasih penulis ucapkan atas waktu luang dan saran yang Bapak berikan 
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baik sebagai pembimbing dalam Tugas Akhir penulis, sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. 

8. Bapak Febi Yanto, M.Kom. selaku penguji I dalam Tugas Akhir ini, penulis 

ucapkan terima kasih atas saran dan waktu luang yang telah Bapak berikan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. 

9. Bapak Pizaini, S.T, M.Kom. selaku penguji II dalam Tugas Akhir ini, penulis 

ucapkan terima kasih atas saran dan waktu luang yang telah Bapak berikan, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. 

10. Bapak dan Ibu dosen Teknik Informatika yang telah memberi ilmu hingga 

selesai mendapatkan gelar S1 di Teknik Informatika Uin Suska Riau. 

11. Terimakasih untuk Elsy Ramadhani atas semua bimbingan, saran, motivasi, 

dan dukungannya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

12. Adik-adik serta seluruh keluarga besar penulis, terimakasih banyak atas do’a 

dan semangatnya selama penulis menjalani perkuliahan ini. 

13. Teman-teman TIF D 2012, terima kasih atas dukungan, semangat dan 

kebersamaan kalian semua selama ini. 

14. Teman-teman angkatan TIF 2012, terima kasih atas dukungan dan semangat 

yang diberikan kepada penulis. 

15. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih. 

Mungkin dalam Tugas Akhir ini terdapat banyak kesalahan yang telah 

penulis lakukan, untuk itu penulis ucapakan mohon maaf sebesar-besarnya, serta  

pembaca dapat memberi kritik dan saran ke andri.jaya.sukma@students.uin-

suska.ac.id dan juga harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

untuk pembaca khususnya untuk penulis. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin. 

 

 Pekanbaru, 24 Juni 2019 

 

 

 Penulis 

 


