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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatu. 

 Alhamdulillahi robbil’alamin, puji syukur penulis tuturkan kepada Allah 

SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan judul “Analisis Model Matematika Penyebaran Penyakit 

Demam Berdarah Dengue dengan Treatment”. Shalawat beriring salam semoga 

tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, karena dengan perjuangan 

beliau sehingga kita semua dapat merasakan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi seperti saat ini. 

 Rasa hormat dan terima kasih yang sangat besar penulis ucapkan kepada 

keluarga tercinta, abahku dan omakku serta kakakku dan ulongku yang tak 

hentinya mendoakan untuk kesuksesan,dan rasa sabar dan terus berusaha untuk 

mendapakan suatu hasil yang baik, baik berupa materi maupun semangat yang 

tersirat disetiap sela-sela ucapan untuk kelancaran penulis dalam melakukan 

perkuliahan, dan motivasi dari saudara-saudaraku tercinta. 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak sekali mendapat 

bimbingan, nasehat, arahan, masukan dan lain sebagainya dari berbagai pihak. 

Oleh sebab itu dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan serta Wakil Dekan beserta 

Karyawan/ti Fakultas Sains dan Teknologi. 

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

memberikan arahan kepada penulis. 

4. Bapak Mohammad Soleh, M.Sc selaku Sektretaris Jurusan Matematika dan 

Pembimbing tugas akhir yang telah memberikan arahan kepada penulis. 

5. Bapak Nilwan Andiraja, M.Sc selaku Penguji I yang telah membantu 

memberikan kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir 

ini. 
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6. Ibu  Fitri Aryani, M.Sc selaku Penguji II yang telah membantu memberikan 

kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir ini. 

7. Semua Dosen Jurusan Matematika yang telah ikhlas memberikan ilmu, 

bimbingan dan nasehatnya selama ini kepada penulis. 

8. Sahabat-sahabatku di Sekeladi dan teman seperjuangan jurusan Matematika 

angkatan 2012, 2013 yang telah memberikan semangat selama perkuliahan, 

semoga kita dapat meraih cita-cita yang kita inginkan. 

9. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas 

akhir ini. Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis 

menjadi amal ibadah dan  mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini mungkin masih banyak 

kesalahan dan kekurangan, namun penulis sudah berusaha mendapatkan hasil 

yang maksimal. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritk dan saran dari 

semua pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tugas kahir ini. 

Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan pihak lain yang memerlukan. 

 

               Pekanbaru, 24 Januari 2018 

           Penulis, 

 

 

    Zulpikar 

 

 

 

 


