
 ix  KATA PENGANTAR 
 
 
 
Assalamu„alaikum Wr.Wb. Al-hamdulillahirobbil„alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul ”Sistem Kendali Lingkar 

Tertutup untuk Waktu Diskrit dengan Sistem Deskriptor Dua Kendali” sebagai syarat untuk menyelesaikan Tugas Akhir di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  Dalam penyusunan dan penyelesian Tugas Akhir ini, penulis banyak sekali mendapat bimbingan, bantuan, arahan, nasehat serta semangat dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pertama kali penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda (Amansyah) dan Ibunda (Siti Amis) yang telah memberikan kasih sayang yang tersirat dalam setiap senyuman serta do’a yang tak pernah tinggal disetiap sujud semoga Allah SWT memberikan kebahagian dunia dan akhirat, Aamiin. Ucapan terimakasih selanjutnya kepada:  1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau. 2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. 3. Bapak Dr. Rado Yendra, S.Si, M.Sc selaku wakil dekan II dan ketua siding. 4. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas  Sains dan Teknologi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan pengarahan kepada penulis.masukan dan motivasi. 5. Bapak Mohammad Soleh, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dan selaku penguji II.  6. Bapak Nilwan Andiraja, M.Sc selaku Pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar serta 



 x  ikhlas selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 7. Bapak Wartono M.Sc selaku Penguji Ι dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan kritik serta saran kepada penulis. 8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Matematika yang banyak memberi masukan dan motivasi.. 9. Semua Admin Jurusan Matematika di Fakultas yang telah banyak membantu penulis. Penulis menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran serta kritik yang bersifat membangun, agar lebih baik dimasa yang akan datang. Harapan penulis, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri khususnya, serta memberikan hikmah dan ide bagi pembaca pada umumnya, Amin.  

Wassalamu alaikum Wr.Wb 

      Pekanbaru,  5  Januari 2018             Penulis         Afrila Nuchrawaty   


