
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, segala bagi Allah SWT atas segala Karuni-
a, Rahmat serta Hidayah yang diberikan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan
laporan tugas akhir ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan kepa-
da nabi besar Muhammad SAW. Karna atas perjuangan beliaulah yang berhasil
membawa manusia dari aman jahilliyah menuju aman yang penuh ilmu seperti
sekarang ini. Laporan tugas akhir disusun sebagai salah satu syarat kelulusan t-
ingkat S1 di program studi Sistem Informasi dengan judul “Evaluasi Penerapan
E-Government Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Pekanbaru Menggunakan Metode PeGI”.

Dalam pembuatan laporan tugas akhir ini, penulis menerima banyak dukun-
gan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd., Dekan Fakultas Sains dan Teknolo-
gi.

3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc., Ketua Program Studi Sistem Informasi,
serta dosen pembimbing tugas akhir. Terimakasih penulis ucapkan karena
sudah menyisihkan waktu dan tenaga, memberikan saran dan bimbingan,
pengarahan dan dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan laporan tugas
akhir ini.

4. Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes., pengiji I Tugas akhir yang telah
meluangkan waktu dan memberikan saran dan bimbingan kepada penulis
dalam menyelesaikan laporan tugas ini.

5. Ibu Megawati, S.Kom., MT., penguji II Tugas akhir yang telah meluangkan
waktu dan memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menye-
lesaikan laporan tugas ini.

6. Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom., M.Kes., pembimbing akademik yang
telah meluangkan waktu membimbing, memberikan nasihat dan arahan
kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas ini
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7. Seluruh Staff Dosen dan Karyawan Fakultas Sains dan Teknologi khususnya
jurusan Sistem Informasi.

8. Bapak Coky Ben, pembimbing lapangan Tugas Akhir di Dinas Komunikasi
Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru yang telah bersedia
memberikan penulis banyak ilmu serta saran dalam menyelesaikan tugas
akhir ini.

9. Kepada kedua orang tua dan saudara kandung adik yang selalu memberikan
dukungan serta kekuatan hingga laporan tugas akhir ini terselesaikan.

10. Sahabat Ladiesku Ika Putri, S.Kom, Tricia Karina, S.Kom, Masyfuati Mas-
rapah, S.Kom, Yelia Gusti Putri, S.Kom, Rekno Widyawati, Uli Harta,
S.Kom, Wirdatul Aini, S.Kom, dan Erischa Ayu Pratiwi. Terima kasih yang
selalu membantu dan siap untuk direpotkan dari awal hingga akhir penger-
jaan laporan tugas akhir ini.

11. Seluruh angkatan 2014 jurusan Sistem Informasi terutama teman kelas B
yang telah memberikan dukungan dan banyak motivasi yang penulis dapat
dari teman-teman sekalian.

12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis u-
capkan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT membalas semua
kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat
ganda. Aamiin aamiin Ya Allah.
Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan laporan tugas akhir ini tidak

luput dari kekurangan dan kesilapan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang mem-
bangun sangat diharapkan untuk keutuhan laporan tugas akhir ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 25 Juni 2019
Penulis,

YUNITA ANGRIANI
NIM. 11453205478
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