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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul 

“Invers Matriks Tak Negatif Menggunakan Metode Adjoin” dengan baik dan 

tepat waktu. 

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

Baginda Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, yang telah menjadi 

penunjuk ke jalan benar, yang senantiasa menjadi suri tauladan yang mulia bagi 

umatnya dan yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir. Semoga kita termasuk 

kedalam umat yang mendapat syafaat beliau di hari kelak. Aamiin ya rabbal 

‘alamiin.Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada Jurusan Matematika, Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis tidak terlepas 

dari bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu  

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua 

tercinta ayahanda dan ibunda yang tidak pernah lelah dalam mencurahkan kasih 

sayang, perhatian, do’a dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Selanjutnya ucapan terimakasih 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 memberikan bimbingan, motivasi, dukungan, ilmu, 

arahan, serta telah memberikan waktu dan petunjuk penulisan tugas akhir. 
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6. Ibu Corry Corazon Marzuki, M.Si selaku Penguji I yang telah membantu, 

memberikan banyak kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

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

dan memberikan saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Semua dosen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberi 

masukan, motivasi serta ilmunya. 

9. Adik (Muhammad Riduwan dan Nurhayati) yang selalu memberi semangat, 

dukungan, do’a dan bantuannya.  

10. Teman-teman seangakatan 2013 jurusan Matematika Lokal B. 

Terkhususnya sahabat-sahabat penulis yang selama ini saling memberikan 

dukungan yaitu, Fitria Ningsih, Meri Elpina dan Nindya Wulandari. Semoga 

kita dapat mewujudkan cita-cita kita. 

11. Sahabat dekat saya, Yufa Hartika yang sering meluangkan waktu untuk 

saling berbagi cerita dan semangat. 

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

(Anisyah, Nindi, Tita dan Devi)  

13. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktek ini.  

Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada penulis menjadi amal 

kebaikan dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah subhanahu wa ta’ala.  

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.akhir kata 

penulisa harap semoga tugas akhir  ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

memerlukan. 

 

Pekanbaru, 28 April 2017 

 

Maysarah Ulfah                                                                                                                                                                                              


