
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat

dan karunia-nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian
sekaligus penulisan laporan tugas akhir ini. Shalawat serta salam Penulis kirimkan
untuk junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “Allahummasolli
‘alamuhammad, wa’alaalimuhammad”. Laporan tugas akhir ini merupakan salah
satu prasyarat untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar
kesarjanaan di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Selama
menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kelemah-
an dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalam-
an penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi
penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Teristimewa kepada kedua
orang tua tercinta Ayahanda Marlisdiah dan Ibunda Ilawati yang telah merawat,
membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pe-
ngorbanan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa tak henti memberikan
doa untuk penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih dan doa 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
Teknologi.

3. Ibu Idria Maita, S.Kom., M.Sc., Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom Sekretaris Program Studi Sistem

Informasi.
5. Bapak Muhammad Jazman, S.Kom., M.Infosys., dosen pembimbing tugas

akhir ini.
6. Bapak Eki Saputra, S.Kom., M.Kom, dosen penguji I (Satu) tugas akhir

yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran yang membangun
sehingga mendekati kesempurnaan pada laporan tugas akhir ini.

7. Bapak Syaifullah, SE., M.Sc, dosen penguji II (Dua) tugas akhir sekaligus
penasehat akademik yang telah memberi masukan berupa kritik dan saran
serta motivasi yang membangun sehingga membuat penulis semangat
menyelesaikan tugas akhir ini.

8. Ibu Mona Fronita, S.Kom., M.Kom, pengampu Tugas Akhir Program Studi
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Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Segenap Dosen dan Karyawan Program Studi Sistem Informasi Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Pemilik usaha tambal ban dan bensin eceran yang sudah bersedia
memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas
akhir penulis.

11. Untuk abang dan kakak penulis, Mayendra Dinata Marti, Martadi Elva
Edison, Nofri Mulyanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi
serta do’a selama penyelesaian tugas akhir ini.

12. Teruntuk Ervi Dwi Absari yang selalu memberikan semangat dan motivasi
dan do’a selama penyelesaian tugas akhir ini.

13. Terimakasih untuk Sahabat Bobi Henfajri Setiawan, M. Hidayat, Sabrian,
Riat Rayendra dan Yahdi Sandra yang telah banyak membantu dari awal
hingga selesai.

14. Terima Kasih Untuk kelas SIDCORE’14 yang telah banyak memberikan
masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Terimakasih Untuk KKN 17 Desa Air Emas Kecamatan Singingi Kabupaten
Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan masukkan dan semangat
dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

16. Semua sahabat seperjuangan, senior dan adik tingkat prodi Sistem Informasi
yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak berbagi pe-
ngetahuan dan pengalaman, semoga kekompakan kita selalu terjalin dan
diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak

kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun
sangat diharapkan untuk kesempurnaan laporan ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 10 Juli 2019
Penulis,

ARIF RAKHMATULLAH M
NIM. 11453101917
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