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KATA PENGANTAR 

 اللهالرمحنالرحيمبسم

احلمدللهربّالعامليناشهدانآلاهلاالّاللهواشهداّّنحّمداعبدهورسوهلالّلهّمصّلعلىسّيدناحمّمدوعلىاهلوصحبهاجم
 .امابعد .عني

 

Laka al-hamdu wa as-syukru ya Allah, kepada-Mu hamba 

bersimpuh, bersyukur atas segala nikmat dan karunia, atas 

limpahan rahman dan rahim yang tiada pernah terputus Engkau 

berikan, sehingga menjadi kekuatan tiada habisnya bagi 

penyusun dalam menyelesaikan Tugas akhir ini. Shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina wa 

Habibina Muhammad SAW, figur manusia sempurna yang harus 

kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan 

ini. 

Terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir dengan judul 

“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN BANTUAN 

KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE ANALITYCAL HIERARCHY 

PROCESS (AHP)” ini tidak dapat penyusun capai sepenuhnya 

tanpa kerja keras, do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan 

seutas do’a serta untaian rasa syukur, penyusun mengucapkan 

terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

 
1. Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom., Selaku Ketua STMIK 

AKAKOM Yogyakarta. 

2. Febri Nova Lenti, S.Si., M.T., selaku ketua jurusan Teknik 

Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta. 

3. Sri Redjeki, S.Si., M.Kom., selaku pembimbing yang rela 

meluangkan waktu dalam membimbing penulis dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini.  



viii 
 

4. Bapakku Suparno dan Mamakku Sudarti tercinta, terima kasih 

telah selalu mendoakan,memberi dukungan dan selalu 

mengajarkan apa arti dan tujuan hidup sebenarnya. 

5. Kakakku Erlina Atik Armiati dan Adikku Vera Shita Dewi, 

terima kasih untuk doa dan dukungannya. 

6. Sahabatku Doni, Bygar, Anggoro, Tendi. Terima kasih atas 

candaan dan dukungan yang kalian selalu berikan selama ini 

dunia ini terasa sepi tanpa kalian. 

7. Temen-temen seperjuangan TI AKAKOM, Alex, Imam, Hatta, . 

Terimakasih atas segala dukungan dan supportnya.  

8. Teman bimbingan Wawan, Alex, Doni dll. Terima kasih atas 

kekompakan bimbingan dalam suka maupun duka. 

9. Semua pihak yang telah memberi bantuan kepada penyusun 

demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, 

penyusun ucapkan terima kasih. 

Kepada mereka semua penyusun hanya dapat 

mengucapkan jaza kumallahu khairan. Semoga Allah senantiasa 

melimpahkan rahmat, hidayah dan ampunan-Nya. 

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini 

masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta 

saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Dan 

semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penyusun khususnya 

dan bagi pembaca. Amin. 

 

Yogyakarta,   Januari 2015 

Penyusun, 

 

 

Nanang Bondan Wahyu 

Wibowo 


