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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji syukur penullis panjatkan kepada Allah 

Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelasaikan Tugas Akhir yang berjudul “Model Matematika untuk 

Mengkaji Fenomena Pendinginan Kopi” ini tepat pada waktunya. Shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad 

Saw., sebagai uswatun hasanah dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. 

 

Adapun tujuan penulisan dari laporan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

meraih gelar sarjana dari Institut Teknologi Sumatera. Selain itu, skripsi ini 

bertujuan untuk menambah wawasan. Penulis mengucapkan terima kasih terhadap  

semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian maupun penulisan 

Tugas Akhir ini, antara lain: 

1. Ibu Dr. Ikha Magdalena S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing utama.  

2. Ibu Dear Michiko Mutiara Noor S.Si,. M.Si., selaku dosen pembimbing 

pendamping. 

3. Ibu Eristia Arfi S.Si., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Matematika 

Institut Teknologi Sumatera. 

4. Bapak Tri Utomo, S.Si., M.Si., dan bapak Gusrian Putra S.Si., M.Si., selaku 

dosen wali selama menempuh program Sarjana. 

5. Bapak Prof. Leo H. Wiryanto MS., selaku dosen penguji 1. 

6. Bapak Aswan Anggun Pribadi S.Si., M.Si., selaku dosen penguji 2. 

7. Keluarga yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun material, 

dan tidak pernah berhenti memberikan do’a dan semangat kepada penulis. 

8. Rika, Nelly, Fatin, Dimas dan Mae yang telah memotivasi penulis. 

9. Reza, Dinda dan Via selaku rekan seperbimbingan penulis, atas kerjasama 

yang luar biasa.  

10. Rekan-rekan fibonacci yang telah membantu dan memotivasi penulis dalam 

penyelesaian Skripsi ini. 

11. Diri sendiri atas perjuangannya yang telah bertahan sampai detik ini. 
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Penulis menyadari, laporan yang penulis tulis ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi 

kesempurnaan laporan ini. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis 

haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., 

dan mendapat pahala yang setimpal. Amin. 

 

Akhirnya, diharapkan agar laporan ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan. 

 

Amin Ya Rabbal Alamin 

 

      Lampung Selatan, 02 Juni 2021 

      Penulis, 
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      NIM 16117035 
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