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KATA PENGANTAR

Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahi rabbil’alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada

Allah SWT atas nikmat dan rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat akan selalu tercurah

kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa

manusia dari alam kegelapan dan kebodohan menuju alam yang penuh ilmu

pengetahuan seperti saat ini.

Tugas akhir yang berjudul Simulasi Hitung Warisan Berbasis

Multimedia Berdasarkan Hukum Islam (Fara’id) MenggunakanAturan (rule

based) ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

kesarjanaan pada jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan dan penyusunan laporan tugas akhir ini penulis tidak

terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan masukan berupa

kritik, saran, motivasi dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis, Oleh

karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih

yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Muhammad Irsyad, M.T, selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau. Semoga Bapak senatiasa dalam lindungan ALLAH
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4. Ibu Dr. Okfalisa, ST., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, fikiran untuk membimbing, memeriksa, serta

memberikan saran dan pencerahan dalam penyusunan laporan ini.

5. Bapak M. Fikry,ST,M.Sc selaku Pembimbing Akademis sekaligus menjadi

penguji dua penulis yang telah memberikan kritik, saran yang membangun.

6. Bapak Jasril, S.Si. M.Sc, selaku penguji satu tugas akhir yang telah

memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga memberikan

banyak pengetahuan kepada penulis.

7. Bapak Ade Fariz Fahrullah M.Ag yang telah meluangkan waktunya untuk

memberi penjelasan tentang tata cara pembagian harta warisan

8. Ibu Iis Afriyanti, ST, M.Sc, CIBIA selaku Koordinator Tugas Akhir

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA

RIAU.

9. Seluruh Dosen jurusan Teknik Informatika yang telah membimbing dan

memberikan materi perkuliahan kepada penulis.

10. Seluruh Staf Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi

yang telah melayani dengan baik dalam pengurusan administrasi yang

diperlukan.

11. Kedua Orang tua penulis, Ibunda Suprapti dan Ayahanda Darmansyah

yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu

memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa

yang selalu dihunuskan kepada penulis di sepertiga malam sehingga

penulis bisa diperlancar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih

Ayah Mamak atas jerih payah yang luar biasa.

12. Kakak-kakak penulis yaitu Darmayanti,Safrida,Nurlaili, Juliana juga

kepada abang Zamridar, Puriono,Sulaiman Siregar,Jutanto, terima kasih

atas doa dan bantuan finansial yang kalian berikan kepada penulis.

13. Seluruh keluarga besar penulis yang telah mendoakan penulis, sehingga

penulis bisa merasakan kelancaran dalam penyusunan laporan tugas akhir

ini.
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14. Bapak dan Ibu Guru Widiya Dharma atas doa dan dukungannya selama ini.

Juga buat KANPA WD yang telah memberikan warna tersendiri di

kehidupan penulis

15. Keponakan-keponakan penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Tama,

Tyo, Agil, Diva, Arul, Risma, Anang, Rindu, Sultan, Rahma, Tantri, Dito,

Abid, Alwa, Zahira yang telah memberikan semangat, doa dan juga telah

memberikan keceriaan kepada penulis. Tanpa disadari mereka

memberikan banyak pelajaran dari kepolosan mereka. Doakan penulis agar

bisa membahagiakan kalian semua.

16. Adinda Ayu Pazila yang telah memberikan motivasi yang luar biasa,

sekaligus menghibur penulis tatkala penulis penat mengerjakan tugas akhir

ini, semoga ukhuwah kita hingga jannah ya dek.

17. Penghuni kos Q14 adek-adek shaleha (Dedek,Elvi, Asro, Bibah, Uti, Ayu

dan Zila) yang sudah seperti saudara sendiri yang selalu menghibur,

menolong dan selalu mengingatkan kebaikan, terimakasih atas doa dan

semangatnya, semoga ukhuwah kita hingga ke jannah ya dek

18. Juli Hartini yang tidak pernah bosan membantu penulis, meminjamkan

motor kepada penulis, mendengarkan keluh kesah penulis, dan menghibur

penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, semoga

bahagia selalu ya jul.

19. Aljadsiah sahabat kecilku, terima kasih atas air mata yang pernah

dijatuhkan karena mendo’akan kakak,terima kasih atas motivasi yang

membangun, terima kasih banyak karena tidak pernah bosan mendengar

semua cerita kakak, semoga Allah membalas kebaikan adek

20. Heryani, Pratiwi, Fatmawati Anggreini Putri, Gustri, Mae, Dicky Ermawan

Sukwana, Irma Damayanti, Tria Pertiwi, Rani Rohimah, Rusdiantoro

Saputra, Yuli, Dila, Wulan, Frica, Budi Alamsyah, Rahmat Rido, Yan

Midin, terima kasih atas setiap pelajaran hidup, doa dan dukungan, semoga

kebaikan kalian dibalas oleh Allah, maaf  penulis ucapkan tidak bisa

membalas yang lebih. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu kembali.
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21. Teman-teman seperjuangan TIF D angkatan 2012 (Double_D) yang tidak

bisa penulis sebutkan nama satu persatu yang selalu memberikan doa dan

dukungan kepada penulis, semoga kita sukses semua dan bisa bertemu

kembali.

22. Teman-teman seperjuangan waktu kuliah kerja nyata (KKN) Abang Febri

Andi, Abang Sawer, Angre, Mbul Ulfa, Tika, Rani, Dilla, Devi,Azhar,

Fuad, dan Leho. Pada awalnya kita tidak mengenal satu sama lain, tetapi

pada akhirnya kita bisa seperti saudara karena sama-sama berjuang untuk

memenuhi mata kuliah KKN selama dua bulan, kenangan bersama kalian

tak akan terlupakan

23. Semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam

penulisan laporan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas

segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam

penyusunan laporan ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak yang membutuhkan. Dalam menyusun laporan ini penulis merasa

masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu penulis juga

menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak

kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun dari semua pihak yang dapat dikirim melalui email penulis

anissah.putri@students.uin-suska.ac.id, Wassalam.

Pekanbaru, 29 November 2017

Penulis


