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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah dengan rasa syukur atas kehadirat Allah subhanahu wata’ala 

yang telah memberikan rahmat kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan 

tugas akhir dengan judul “Kendali Optimal pada Model Persediaan Barang 

yang Mengalami Weibul deterioration pada Waktu Berhingga”. Shalawat 

beserta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu’alaihi 

wasallam, mudah-mudahan kita semua selalu mendapat syafa’at-Nya dan selalu 

dalam lindungan Allah subhanahu wata’ala, Amin. Penulisan tugas akhir ini 

bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi 

Strata 1 (S1) di Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berterima kasih kepada kedua 

orang tua yang selalu mendo’akan saya, memberikan semangat, motivasi, serta 

kasih sayang yang tidak pernah berhenti sepanjang waktu. Untuk Abang saya  M. 

Sulaiman Azhari dan kedua adik saya Zulfan Arsuli dan Fatih Khairun Azhar 

yang selalu memberikan motivasi dan do’a dalam penyelesaian tugas akhir ini. 

Penulis banyak mendapat bimbingan, motivasi, arahan, nasehat dan masukan yang 

membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

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

Sains dan Teknologi. 

4. Bapak Mohammad Sholeh, M.Sc., selaku Sekretaris Jurusan Matematika 

Fakultas Sains dan Teknologi, dan sekaligus sebagai Penguji I yang telah 

banyak memberikan kritik serta saran kepada penulis. 

5. Bapak Nilwan Andiraja, M.Sc., selaku Pembimbing yang telah banyak 

membantu, memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar serta ikhlas 

selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini. 
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6. Ibu Elfira Safitri, M.Mat., selaku Penguji    yang telah banyak memberikan 

kritik serta saran kepada penulis. 

7. Bapak Aprijon,S.Si,M.Ed., selaku Pembimbing Akademik saya ketika di 

semester I sampai semester VI yang telah memberikan dukungan serta 

arahan pada proses perkuliahan. 

8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Matematika yang banyak memberi 

masukan dan motivasi. 

9. Sahabat-sahabat terbaikku Angel Squad, Nurjannah, Intan, Rafiqa, adik-adik 

tersayang Hasyra dan Prilli,  keluarga besar FU Assalam, dan Abdul Latif 

Family, serta teman-teman Jurusan Matematika angkatan 2014 yang telah 

banyak memberikan motivasi, dorongan, do’a serta pengalaman dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

10. Semua pihak yang telah memberi bantuan dari awal hingga tugas akhir ini 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal 

kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah ubhanahu wata’ala. 

Selanjutnya, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyadari bahwa masih 

adanya kekurangan oleh karena itu penulis berharap agar pembaca dapat 

memberikan kritik dan saran yang membangun. Semoga tugas akhir ini dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang memerlukannya.  

Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarakaatuh. 
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