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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirabil’alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa 

melimpahkan rahmad, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Determinan Radic untuk Matriks 

Tidak Bujur Sangkar”. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis ucapkan 

kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa 

petunjuk bagi seluruh umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang 

penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan tugas akhir ini dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi 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 telah banyak 

mendapat bantuan bimbingan, dorongan, nasehat, masukan, arahan, dan hal 

lainnya dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Teristimewa kepada kedua orang tua, yakni Ayahanda Syahrial Js dan Ibunda 

Asmawati yang selalu mendo’akan, memberikan motivasi yang membuat penulis 

mampu untuk terus melangkah, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak 

terhingga, serta kepada kedua kakak (Vina Gusriati, S.Pd.I dan Vivsi Yeldianti) 

dan Adik Cici Indriani.  

 Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa pula penulis sampaikan kepada 

orang-orang berikut yang juga berperan penting dalam penyelesaian tugas akhir 

ini, yaitu: 

1. Bapak Prof. Dr. 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, 

Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau. 

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

Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

serta selaku Penguji II yang telah banyak membantu, memberikan kritikan 

dan saran serta dukungan dalam penulisan tugas akhir ini. 
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4. Bapak Mohammad Soleh, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Matematika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau serta selaku Ketua Sidang. 

5. Bapak Nilwan Andiraja, M.Sc selaku Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan dukungan dan arahan selama masa perkuliahan. 

6. Ibu Fitri Aryani, M.Sc selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan 

waktu untuk memberikan arahan, penjelasan serta petunjuk kepada penulis 

dari awal hingga selesai. 

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

membantu, memberikan kritikan dan saran serta dukungan dalam penulisan 

tugas akhir ini. 

8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi 

khususnya Jurusan Matematika. 

9. Sahabat-sahabatku (Suci Nurrahmi, Nurasiah, Ades Satriani, Marhok Diana, 

dan Nurafika) dan Raden Setiawandinata, S.Pd yang telah memberi suka, 

duka, kesabaran, kemarahan, perhatian, dan motivasi kepada penulis. 

10. Teman-teman jurusan Matematika angkatan 2011 terkhusus kelas A serta 

kepada para senior dan junior Matematika yang telah memberi pelajaran 

maupun pengajaran, arahan, serta motivasi. 

11. Teman-teman KKN UIN SUSKA Kelurahan Pasir Kecamatan Rambah 

Kabupaten Rokan Hulu yang pernah susah dan senang bersama. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan semua namanya yang telah 

membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. Semoga tugas akhir ini dapat 

memberikan kontribusi yang bermanfaat. Aamiin. 
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