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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis 

dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Trace Dari Matriks Kompleks 

Orde 2 Berpangkat Bilangan Bulat” dengan baik dan tepat waktu. Sholawat 

beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu 

memberikan syafa’atnya sehingga kita dapat merasakan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini. Penulisan tugas akhir ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata 

1 (S1) pada Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik langsung dan tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan 

terima kasih kepada orang tuaku tercinta Syahrial, R dan Alm. Nurhayati yang 

tidak pernah lelah mencurahkan cinta kasih sayang, perhatian, doa dan dukungan 

untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kemudian penulis juga mengucapkan 

terima kasih yang tak terhingga 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. 

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

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

5. Ibu Fitri Aryani, M.Sc., selaku Pembimbing Tugas Akhir dan Pembimbing 

Akademik yang telah memberi bimbingan, pengarahan, motivasi, dukungan 

serta ilmunya.  

6. Ibu Corry Corazon Marzuki, M.Si., selaku Penguji I yang telah banyak 

membantu, mendukung dan memberi saran dalam penulisan tugas akhir. 

7. Bapak Wartono, M.Sc., selaku Penguji II yang telah banyak membantu, 

mendukung dan memberi saran dalam penulisan tugas akhir. 
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8. Semua dosen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberi 

masukan, motivasi serta ilmunya. 

9. Abang (Roki, Aidil, Feri, Fredy, Anton) dan Kakak (Fera, Putri, Sari, 

Winda, Rina) yang selalu memberi doa, semangat dan dukungannya. 

10. Sahabat-sahabat yang senantiasa membantu saya ( Yuni, Neneng, Nirwanna, 

dan Mayang). 

11. Sahabat yang baru saya kenal dibangku kuliah, yang berasal dari berbagai 

daerah, the bala-bala ( Milla, Inggrid, Tila, dan Icha), buat adek angkat saya 

(Eva, Lia dan Sonya) yang memberikan semangat dan motivasi. 

12. Terkhusus untuk Sahabat saya Fitria yang selalu membantu saya dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini, dan meluangkan waktunya untuk 

mengajarkan saya. 

13. Teman-teman yang selalu memberikan semangat dan selalu membantu saya 

(Lendy, Solihin, Erma, Manda, Juli, Wiya, dan Sarah). 

14. Teman-teman angkatan 2013. 

15. Serta senior saya yang sudah seperti kakak sendiri (Atika dan Mardiyah). 

16. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

 Semoga kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal 

kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. 

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 

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

Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir 

kata penulis harap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

pihak-pihak yang memerlukan. 
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       Fina Yuliarti Nengsih   


