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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT 

atas segala limpahan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaiakan 

tugas akhir dengan judul “Penerapan Metode Arch/Garch dalam Meramalkan 

Transaksi Nilai Tukar (kurs) Jual Mata Uang Indonesia (IDR) Terhadap 

Mata Uang Eropa (GBP)”. Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 di 

Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam 

semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua 

mendapat syafa’at dan dalam lindungan Allah SWT. 

Penyusunan dan penyelesian tugas akhir ini, penulis tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta 

ayahanda dan ibunda yang tidak pernah lelah dalam mencurahkan kasih sayang, 

perhatian, do’a dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Selanjutnya 

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

pembimbing tugas akhir penulis yang telah banyak membantu, 

mengarahkan, mendukung dan membimbing penulis dengan penuh 

kesabarannya dalam penulisan tugas akhir ini. 

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

Fakultas Sains dan Teknologi. 

5. Bapak Dr.Rado Yendra, M.Sc selaku Penguji   yang telah banyak 

memberikan kritik serta saran kepada penulis. 

6. Ibu Rahmadeni, M.Si selaku Penguji     yang telah banyak membantu, 

mendukung dan memberikan saran dalam penulisan tugas akhir ini. 
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7. Semua Dosen Jurusan Matematika yang telah memberi  banyak  ilmu, 

masukan, dukungan dan motivasi untuk penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, junior, senior dan para alumni 

di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi dukungan dan 

motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam 

proses penulisan tugas akhir ini hingga selesai yang tidak dapat penulis 

sebutkan namanya satu persatu. 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan dan 

kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi. Untuk itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan 

tugas akhir ini.   

 

 

   Pekanbaru, 27 Desember 2017 

 

        Khairunisa   

 

 


