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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Rabb 

semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat dan salam selalu 

tercurah kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga,sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa 

istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir jaman.  

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh derajat sarjana (S-2) Magiister Manajemen pada Universitas 

Muslim Indonesia dengan judul : ―Perancangan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) Administrasi Pekerjaan Pegawai Berbasis Web Pada 

Kantor Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) F. Ricardo 

Pinontoan, SH. Di Makassar ‖. 

Dalam menyelesaikan tesis ini telah banyak mendapatkan bantuan 

dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 
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1. Kedua orang tua tercinta yang dengan tulus dan ikhlas dalam 

mendidik dan memberikan pengorbanan yang tak ternilai dengan 
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2. Bapak H.Mokhtar Nurjaya, SE.,MS selaku Ketua Umum pengurus 

Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia, Makassar. 

3. Ibu  Prof.Dr. Hj.Mashrurah Mokhtar,MA. Selaku rektor Universitas 

Muslim Indonesia. 

4. Bapak Prof.Dr.H.Basri Modding, SE.,M.Si selaku Ketua Komisi 

Pembimbing dan Bapak Dr.Ir.Anis Saleh, MT yang telah 

mengarahkan dan membimbing peneliti kearah penyempurnaan 

tesis ini. 

5. Ahmad Fuady idham,SE.,MM yang telah memberi semangat, 

inspirasi, cinta, kesabaran serta do’a nya. 

6. Saudara-saudaraku Alfian, Andi dan alhadi yang telah memberi 

semangat dan dukungannya. 

7. Teman seperjuangan Arya, Asri, Fikar, Satria, Ippang, Ayu, Dani, 

Eka ―Don’t Baper‖ dan MM9 yang telah mensupport dan memberi 

―warna‖ yang indah dalam perjalanan akhir masa perkuliahan. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu 

persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya. 

 

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

yang sifatnya  membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan tesis 

ini, dan semoga semua bantuan yang diberikan dapat menjadi amal 

ibadah di sisi Allah SWT. Harapan peneliti, semoga tesis ini mempunyai 
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banyak manfaat bagi semua pihak, utamanya bagi peneliti dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. 
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