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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah 

mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

Tugas Akhir ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan 

alam, pembawa cahaya bagi kehidupan manusia yakni nabi Muhammmad SAW, sebagai 

seorang sosok pemimpin umat yang patut diteladani bagi seluruh umat yang ada di dunia 

hingga akhir zaman. 

Penulisan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Teknik pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi. Atas berkat rahmat dan ridho 

Allah SWT penulis dapat Menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “ Analisis Kelayakan PLTS 

Solar Home Sistem Hibrida Paralel”. 

Sudah menjadi ketentuan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi nya 

pada program Sarjana S1 di UIN SUSKA Riau harus membuat karya ilmiah berupa Tugas 

Akhir. Pada proses pembuatan Tugas Akhir banyak penulis dapatkan masukan yang 

membantu penulis dalam menyelesaikannya, maka dalam kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

penyelesaian Tugas Akhir ini, baik itu berupa bantuan moral, materil, atau berupa pikiran 

yang tidak akan pernah terlupakan. Antara lain kepada: 

1. Ibunda tercinta Evi Lina Wati, ayahanda terhomat Dasrial yang telah memberikan 

semangat, dukungan moril, maupun materil dan doa kepada penulis. 

2. Saudara seperjuangan Akber Ilham, Surya Darma dan Saudari Wahyu Ramadhani 

yang telah memberikan saran dan masukan motivasi yang sangat berharga agar 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

3. Bapak Prof. DR, H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr. Drs. Ahmad Darmawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi. 

5. Ibu Ewi Ismaredah, S. Kom., M.Kom selaku ketua Program Studi Teknik Elektro 

Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau yang telah membuat proses 
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administrasi pada Jurusan Teknik Elektro menjadi lebih baik dan efektif. 

6. Ibu Marhama Jelita ,S.Pd., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan banyak waktu serta pemikirannya dalam menyelesaikan tugas akhir 

ini. Pada penyelesaiannya, melalui beliau penulis mendapatkan pengetahuan yang 

sangat berharga, dengan keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan penjelasan dari nol 

hingga penulis menjadi paham sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 

dengan baik. 

7. Susi Afriani, S.T., M.T. selaku dosen penguji Tugas Akhir yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberi kritikan dan saran kepada penulis yang sangat 

membangun terhadap penulisan Tugas Akhir ini. 

8. Dr. Liliana, S.T., M.Eng. selaku dosen penguji Tugas Akhir yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk memberi kritikan dan saran kepada penulis yang sangat 

membangun terhadap penulisan Tugas Akhir ini. 

9. Teman seperjuangan saudara Taufik Ismail, Herian Desra ST., Nikmal Effendy 

ST., M. Assyura, Randi Dea Arasi ST., Adriyani ST, Desky Syahri, M. Dodo, Jefri 

dan M.Iqbal yang telah memberikan dorongan, membantu, menemani dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

10. Serta seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan 

hingga menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tanpa bantuan dan dorongan yang diberikan, 

penulis tidak akan mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, oleh sebab itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktunya, hanya 

Allah SWT yang mampu membalas niat baik dan keikhlasan dengan sempurna.. 

Pada penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan 

hanyalah milik Allah SWT dan kekurangan datang dari penulis. Dalam hal ini penulis 

menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan 

karena keterbatasan ilmu, pengalaman dan pengetahuan penulis dalam proses pembuatan 

Tugas Akhir ini, maka dari itu untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini penulis 

mengharapkan kritikan dan saran kepada semua pihak yang sifatnya membangun. 

 

Pekanbaru, 21 Juli 2020 

 

 

                                                             Aviandi Ramadhan 


