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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji dan syukur kehadirat Allah subhana 

wata’ala, yang telah melimpahkan rahmat Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. allahummasholli’ala sayyidana Muhammad 

wa’alaalisayyidina Muhammad, yang tidak lupa penulis hadiahkan kepada baginda 

Rasulullah SAW. 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul Implementasi Word Senese 

Disambiguation pada Automatic Text Summarization menggunakan Lexical Chain 

sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akademik untuk meraih gelar 

sarjana di Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama pembuatan Tugas Akhir ini, 

penulis mendapat banyak pengetahuan, bantuan, bimbingan dan semangat serta 

dukungan dari semua pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Teknologi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Dr. Elin Haerani, ST, MT, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika 

sekaligus Pembimbing Tugas Akhir Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau. 

4. Bapak Muhammad Fikry, S.T, M.Sc, selaku penguji 1 dan Ibu Fadhilah 

Syafria, S.T, M.Kom, selaku penguji 2 yang telah membantu memberikan 

masukan serta kritik yang membangun kepada penulis. 
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5. Ibu Sonya Maiterice, ST, M.Sc, selaku koordinator Tugas Akhir Jurusan 

Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan SYarif Kasim 

Riau. 

6. Terima kasih kepada bapak Nazruddin Safaat Harahap, S.T, M.T, selaku 

pembimbing akademik yang sangat membantu dalam kelancaran kuliah serta 

dukungan dan motivasi yang sangat luar biasa. 

7. Kepada seluruh dosen jurusan teknik informatika. Terima kasih atas semua 

ilmu yang telah diberikan. 

8. Untuk kedua orang tua, abang dan adek tersayang yang selalu memberikan 

semangat serta semua doa untuk kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. 

9. Untuk teman-teman kelas TIF I 2013 UIN SUSKA RIAU yang setia kawan 

bakwan, yang selalu bisa diandalkan dalam kekompakkan, mulai dari absen 

huruf A – Z, kalian sangat membantu, jadi penyemangat, udah jadi ayah dan 

ibu, jadi abang dan kakak yang selalu memberikan nasehat kata-kata bijak yang 

tidak bisa diterjemahkan dari awal masa perkuliahan hingga saat ini, semua 

kata bijak itu adalah rahasia pribadi. Alhamdulillah kita masih tetap bersama 

setia selamanya. 

10. Seluruh pihak yang terlibat tidak bisa saya tuliskan satu persatu, penulis 

mengucapkan terima kasih. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat terkhusus bagi penulis dan 

pembaca pada umumnya. Apabila ada masukan, kritikan, dan saran dari pembaca 

atas laporan ini dapat disampaikan ke alamat e-mail penulis : 

surya.dharma@students.uin-suska.ac.id. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih 

dan selamat membaca. 

 Wassalam  

 Pekanbaru, 20 Juni 2019 

 

   Penulis 


