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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan 

taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini 

tepat pada waktunya dengan judul “APLIKASI TEORI KENDALI PADA 

MASALAH PERSEDIAAN YANG MENGALAMI PENINGKATAN 

BARANG UNTUK WAKTU DISKRIT”. Tugas akhir ini merupakan salah satu 

syarat kelulusan tingkat sarjana. Selanjutnya limpahan shalawat serta salam 

kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat 

manusia. 

Selanjutnya, dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis 

tidak terlepas dari batuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 

Untuk itu sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah (Tukiran) dan Ibu (Suryani) yang 

tidak pernah lelah dan tiada henti melimpahkan kasih sayang, perhatian, motivasi 

yang membuat penulis mampu untuk terus dan terus melangkah, pelajaran hidup 

juga materi yang tak mungkin bisa terbalas. Jasa-jasanya selalu kukenang hingga 

akhir hayatku dan semoga Allah menjadikan jasa-jasamu sebagai amalan soleh, 

Amin. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada: 

1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Ibu Ari Pani Desvina, M.Sc selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Nilwan Andiraja, S.Pd, M.Sc, selaku Pembimbing yang telah banyak 

membantu, mendukung, mengarahkan dan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini.. 

5. Ibu Sri Basriati M.Sc, selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan 

motivasi dan dukungan selama penulis di Jurusan Matematika. 
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6. Semua Bapak dan Ibu dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan 

Teknologi. Terima kasih atas semua saran yang diberikan kepada penulis. 

7. Semua kakak tingkat saya, teman-teman, dan adik junior saya yang juga 

memberi motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhirnya, dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan. Tapi seperti tak ada 

gading yang tak retak. Penulis mengharapkan kepada pembaca tugas akhir ini agar 

memberikan saran dan kritik. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan 

konstribusi yang bermanfaat, Amin. 

 

 

Pekanbaru, 20 Maret 2018 

      Penulis 

 

 

 

      Ely Syahfitri 

 

 

 

 


