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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, puji syukur kehadirat 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat 

serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul “Trace Matriks yang 

Berbentuk Khusus 22   Berpangkat Bilangan Bulat Positif”, sebagai syarat 

untuk menyelesaikan setudi Strata 1 (S1) di Jurusan Matematika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak sekali 

mendapatkan bimbingan, bantuan, arahan, nasehat, petunjuk, perhatian serta 

semangat dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 

Terutama kedua orang tua penulis tercinta yang telah memberi semangat, motivasi 

serta do’a dan materi yang tak henti-hentinya serta kaih sayang yang telah tulus 

kepada penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih yang tak 

terhingga kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim. 

2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 

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

Sains dan Teknologi serta selaku koordinator Tugas Akhir. 

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

Fakultas Sains dan Teknologi. 

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

mengajarkan ilmunya kepada penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga 

dan pemikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat 

berguna dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.  

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

memberikan masukan, saran dan kritikan terhadap kekurangan laporan ini. 
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7. Bapak Wartono, M.Sc. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Penguji II 

yang telah membantu serta mengarahkan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Sains dan Teknologi terkhusus Jurusan 

Matematika yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir. 

9. Seluruh teman-teman Jurusan Matematika terkhusus Yulianis, Arni, Yani, 

Pita, Wina, Ruslan, Eka, Salman, Trio, fina, solihin, vera dan teman-teman 

kelas D  yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian dan bantuan 

motifasinya. 

10. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Sungai Keranji. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dari awal hingga akhir tugas 

akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu 

dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala saran serta kritik yang 

bersifat membangun, agar lebih baik dimasa yang akan datang. Harapan penulis, 

semoga laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi penulis sendiri khususnya, 

serta memberikan hikma dan ide bagi pembaca pada umumnya. Amin  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Pekanbaru, 10 juli 2017 
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