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KATA PENGANTAR 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh 

 Alhamdulillahilladzi bini‟matihi tatimmush sholihat, puji syukur penulis 

ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa Ta‟ala yang telah memberikan nikmat, 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas 

akhir dengan judul "Rancang bangun Sistem Informasi Perhotelan Berbasis 

Web (Studi Kasus: Grand Madina Hotel Pekanbaru)" sebagai syarat 

kelulusan dalam menyelesaikan studi di Sistem Informasi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Allahumma Sholli „ala Muhammad wa „ala ali Muhammad. Shalawat 

beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص yang telah menjadi 

suri tauladan bagi kita semua dan membuat kita dapat merasakan keindahan 

nikmat iman dan islam. Semoga kelak di akhirat kita dapat berkumpul bersama 

Rasullullah ملسو هيلع هللا ىلص. 

Disini penulis ingin berterima kasih dengan mengucapkan “Jazakumullah 

khairon” kepada semua pihak yang telah membantu, terkhusus dan terspesial 

kepada sosok manusia hebat yang menjadikan penulis seperti sekarang yaitu 

kepada Ayah dan Ibu penulis bapak Ajisman dan ibu Zulhida, semoga Allah 

Tabaroka wa Ta‟ala memberikan kebaikan kepada keduanya.  

Dan juga Pada kesempatan ini juga penulis ingin berterimakasih dengan 

mengucapkan “Jazakumullah khairon” kepada: 

1) Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Bapak DR. Hartono, M.Pd Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN 

Suska Riau. 

3) Bapak Syaifullah, SE., M.Sc, Ketua Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 

4) Bapak Anofrizen, S.Kom., M.Kom, Sekeretaris Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. 
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5) Ibu Zarnelly, S.Kom., M.Sc, Dosen Pembimbing tugas akhir dan 

dosen pembimbimbing akademik yang telah memberikan motivasi, 

saran dan masukan kepada penulis. Semoga Allah Azza wa Jalla 

membalas kebaikan beliau. 

6) Bapak Mustakim, ST., M.Kom, Penguji I tugas akhir yang telah 

memberikan kritikan dan saran dalam menyelesaikan tugas akhir dan 

dosen yang banyak mengajarkan ilmu kepada penulis selama kuliah di 

UIN suska, yang juga selalu memotivasi penulis lewat canda-

candaannya selama ini. 

7) Bapak Nesdi Evrilyan Rozanda, S.Kom., M.Sc, Penguji II tugas akhir 

yang telah memberikan kritikan dan saran dalam menyelesaikan tugas 

akhir dan juga dosen penulis selama belajar di UIN suska. Beliau 

banyak memberikan ilmu kepada penulis yang membuat penulis 

menjadi pribadi lebih baik. 

8) Bapak Muhammad Jazman, S.Kom., M.InfoSys, dan bapak Tengku 

Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom, koordinator tugas akhir Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska 

Riau.  

9) Seluruh dosen Jurusan Sistem Informasi, yang tak bisa disebutkan satu 

persatu yang telah memberikan banyak ilmu di bidang sistem 

informasi. 

10) Seluruh pembantu koordinator tugas akhir, yaitu bang Irfan, bang 

Joko, Jeri dan Irfan. 

11) Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani perjuangan penulis, 

yang selalu ada di setiap suka dan duka, dalam ruangan segi empat 

yang pengap maupun di alam yang luas tanpa batas. Sahabat 

berpetualang melihat kebesaran Allah Azza wa Jalla dan sahabat 

dalam mencari makna dan tujuan dalam kehidupan. Terima kasih 

kepada Andrean Prasetyo, Sani Eka Putra, Asri Pernando, Firman 

Aryus, Rendra Deldi Usman, Pebrulianto, dan Igo. 
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12) Sahabat penulis yang telah banyak membantu dalam mengerjakan 

tugas akhir ini dan yang memberikan motivasi dikala hati telah lelah 

dan juga memberikan tenaganya untuk selesainya tugas akhir ini 

Khairul huda, Wahyu Hidayat, Ramadhana Putra, Bambang, Fauzi 

Rahman, Aulil Amri, Ridwan Ali, Dedi, Alpandi, Abu Bakar, 

Sholihin, Swandi, Pandi, Swandi, Sholihin dan Eko. 

13) kepada sahabat-sahabat seperjuangan Masifa “11, yang telah banyak 

memberikan bantuan tenaga, bantuan semangat, saran, ilmu, dan 

kenangan dalam kehidupan penulis. Banyak cerita dan kisah yang 

menjadikan penulis lebih siap menghadapi hidup ketika harapan tak 

sesuai kenyataan.  

14) Seluruh teman-teman seperjuangan SIF angkatan 2011 yang sama-

sama menuntut ilmu di Jurusan Sistem Informasi UIN Suska Riau dan 

kepada senior dan junior Sistem Informasi UIN Suska Riau. 

15) Semua sahabat-sahabat “Kos Permaisuri”, Jonnalis, Ibe, bang Imul, 

bang Rifkil, bang Dani, bang Azam, Fandi, Sandi, Sugara, dan Fajar. 

 Demikian penulis menyampaikan laporan tugas akhir, penulis sangat 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu 

penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran yang membangun dari 

semua pihak untuk kesempurnaan tugas akhir dan agar dapat lebih baik di masa 

yang akan datang. Silahkan kirim kritik dan saran melalui e-mail 

ditrap44@gmail.com. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh 

Pekanbaru, 12 Januari 2017 
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