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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesempatan dan kesehatan sehingga 

penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kita hadiahkan 

buat junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam 

karena berkat perjuangan beliaulah kita umat manusia yang dibawa dari alam 

kegelapan ditujukan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dalam 

penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat 

bimbingan, bantuan, arahan, nasehat, petunjuk, perhatian serta semangat dari 

berbagai pihak terutama orang tua tercinta, Saharuddin dan Siti Aisyah. Serta 

kakak dan adiku (Sardi dan Siddiq Darmawan) dan saudara-saudaraku, yang telah 

memberikan motivasi, dukungan, do’a dan materi yang tak henti-hentinya serta 

kasih sayang yang sangat tulus kepada penulis.  

Kemudian dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin MA., selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Drs. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan 

Teknologi. 

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

4. Bapak Dr. Riswan Efendi, M.Sc., selaku pembimbing yang selalu ada dan 

memberikan bimbingan serta arahan sehingga tugas akhir penulis dapat 

diselesaikan. 

5. Sahabat-sahabatku tersayang dan tercinta (Vira, Silvia, Inda, Felny, Wilda 

Nurul, Dewi, Witra, Della dan Dien) yang telah memberi semangat, saran 

dan selalu ada menemani penulis disaat suka maupun duka. 

6. Rekan-rekan TA Squad (Rika, Mayang, Clara, Nabila, Voni, Opi, Wiwit, 

Putra, Padri dan Dhani) yang sama-sama berjuang dan saling memberikan 

dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir. 
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7. Sahabat seperjuangan Jurusan Matematika angkatan 2014, semoga kita 

istiqomah dengan tujuan dan cita-cita kita.    

 Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal 

kebaikan dan mendapat balasan  pahala dari Allah Subhanahu Wata’ala.  

 Dalam penulisan ini penulis sadar bahwa tugas akhir ini belum sempurna. 

Namun, penulis sudah berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan tugas akhir ini selanjutnya. Semoga dengan adanya tugas akhir ini 

banyak membawa manfaat bagi kita semua, amin. 

 Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

        

        Pekanbaru, 07 November 2018 

 

 

              Sirda Yeni 

 

 

 


