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KATA PENGANTAR 

 

 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul Visualisasi Data Harga 

Komoditi Dan Produk Peternakan Pada Dinas Pertanian Di Kecamatan 

Kuantan Tengah Provinsi Riau.  

 Adapun Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah  sebagai salah satu syarat 

kelulusan program Strata 1 Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Program Studi 

Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia.  

 Selama Proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat 

dukungan, bantuan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada:  

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kelancaran, kesehatan, 

kesabaran,dan kekuatan  dalam penyusunan dan penyelesaian laporan 

tugas akhir ini.  

2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, semangat dan 

dukungan materi kepada penulis. 

3. Ibu Dian Dharmayanti, S.T., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing di 

Program Studi Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia yang 

telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi selama penelitian. 

4. Bapak Adam Mukharil Bachtiar, S.Kom., M.T. selaku reviewer yang telah 

memberikan masukkan dan arahan selama perbaikan penelitian ini. 

5. Firman Nizammudin Fakhrul, Taufiq Nugraha, Darmawan Faturrahman 

dan teman terdekat lainnya yang menjadi tempat berdiskusi dan memberi 

masukan kepada penulis. 

6. Kang Aditya Nyoman yang telah membantu saya dalam pengerjaan tugas 

akhir ini.  

7. Ibu Syahri Ramadhanis, S.Pt. yang telah membantu penulis dalam 

memberikan informasi dan saran. 

8. Niar Belladini Syahadatin yang selalu memberikan motivasi dan materi 

agar tidak menyerah dalam menyusun tugas akhir ini. 
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9. Dicky Lenaldi dan Shylvi Zulvia Agustin yang telah memberikan motivasi 

dan materi agar penulis semangat menyelesaikan tugas akhir ini. 

10. Aprizal, Rahmad Ajili, Imam Zulyan Putra dan Andri yang membantu 

banyak di tempat penelitian. 

11. Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan ini.  

 Demikian laporan tugas akhir ini dibuat. Penulis sadar bahwa dalam 

penulisan dan penyusunan laporan penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapakan agar penelitian 

ini menjadi lebih baik. Semoga laporan ini dapat berguna di masa yang akan 

datang khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. 

 

 Bandung, Agustus  2019 
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