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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb             

 Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Kabupaten Pelalawan 

Menggunakan Model Delone dan Mclean. Shalawat serta salam tidak lupa pula 

penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri 

tauladan bagi kita semua.   

Tidak lupa pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian hingga 

akhirnya terselesaikan laporan Tugas Akhir ini. Terima kasih tersebut penulis 

ucapkan kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

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

Teknologi UIN Suska Riau, Pekanbaru.  

3. Ibu Idria Maita, S.Kom, M.Sc Selaku Ketua Program Studi Sistem 

Informasi sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau.  

4. Bapak Eki Saputra, S.Kom, M.Kom selaku Ketua Sidang Tugas Akhir 

5. Bapak Syaifullah, S.E., M.Sc dan Ibu Nurmaini Dalimunthe, S.Kom, 

M.Kes selaku penguji I dan II dalam sidang Tugas Akhir 

6. Keluarga tercinta, Amir Husin (Ayah), Azima (Ibu),  Eka Mayani (Kakak), 

Dasmidar (Kakak), Winda Diana (Kakak) dan seluruh keluarga besarku 

yang selalu mencurahkan do'a, nasihat, motivasi, kasih sayang dan harapan 

serta dukungan moril dan materil kepada penulis. 

7. Teman-teman seperjuangan, khususnya sahabat penulis yaitu semua 

teman-teman "SIF B 2014"  terimakasih atas bantuan dan motivasi kalian 
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selama ini. Tetap semangat teman selalu junjung kesabaran, keikhlasan 

dan kekompakan buat kita semua.  

8. Terima kasih terkhusus kepada sahabat seperjuangan “Masyfuati 

Masrapah, Nursalmi W.F, Putri Jannati, dan Yunita Angriani yang 

bersedia penulis repotkan selama mengerjakan Tugas Akhir maupun 

dalam penyelesaian laporan Tugas Akhir ini. 

9. Semua teman-teman seperjuangan di Rohis FU-Assalam yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan teman-teman semua. 

Semoga kita tetap istiqomah dan semangat dalam menebarkan kebaikan di 

lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi. 

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis sangat menyadari 

bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan harus dilakukan 

analisis ke depan. Untuk itu penulis membuka diri dalam menerima kritik dan 

saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan Tugas 

Akhir ini dan agar dapat lebih baik di masa yang akan datang.    

Penulis mengharapkan semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua, khususnya dalam bidang pendidikan Sistem Informasi. Akhirnya 

penulis menyampaikan doa dan harapan semoga Allah SWT membalas semua 

kebaikan yang telah diberikan semua pihak yang terkait dalam penyusunan 

laporan ini dengan melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya  kepada kita semua. 

Aamiin Allahumma Aamiin.     
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