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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME karena telah 

melimpahkan berkat-Nya dan karunia-Nya serta memberi saya kesempatan untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir tanpa adanya halangan yang berarti. Laporan Tugas 

Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi mata kuliah Tugas Akhir dari program 

studi S1 Matematika, Jurusan Sains, Institut Teknologi Sumatera.  

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 

yang membantu proses pengerjaan Tugas Akhir, dimana telah memberi dukungan 

moral serta bimbingannya kepada saya.  

Ucapan terima kasih ini saya tunjukkan kepada:  

1. Tuhan YME atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan kepada saya. 

2. Orang tua serta keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan 

saya baik dukungan moral maupun materi.  

3. Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I yang telah 

membimbing dan memberi masukan dan saran ketika penulis mengalami 

kesulitan selama proses pengerjaan Tugas Akhir, kemudahan serta memberi 

kepercayaan kepada penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir. 

4. Ibu Mira Mustika, S.Si., M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

membimbing dan memberi masukan dan saran ketika penulis mengalami 

kesulitan selama proses pengerjaan Tugas Akhir hingga seminar hasil. 

5. Ibu Eristia Arfi, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang selalu 

memberikan dukungan, nasehat serta masukan yang membangun dalam 

penyusunan Tugas Akhir. 

6. Ibu Dr. Fitriani, S.Si., M.Sc. selaku dosen penguji I dengan sikap profesional 

telah menguji seluruh proses ujian Tugas Akhir mulai dari seminar proposal 

hingga sidang akhir dengan lancar. 

7. Bapak Gusrian Putra, S.Si., M.Si. selaku dosen penguji II dengan sikap 

profesional telah menguji pada sidang akhir Tugas Akhir saya. 

8. Seluruh dosen dan staff Prodi Matematika Jurusan Sains Institut Teknologi 

Sumatera yang telah memberikan bimbingan, arahan, mengalirkan ilmu 
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pengetahuan, pengalaman serta wawasan sebagai pedoman dan bekal bagi 

penulis.  

9. Teman-teman Program Studi Matematika angkatan 2017 (Fibonacci), teman-

teman komunitas serta kampus Institut Teknologi Sumatera. 

Dengan segala kebaikan yang diberikan seluruh pihak, dimana telah saya 

sebutkan tadi, maka saya dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan 

semaksimal mungkin. Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 

karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga 

laporan ini bermanfaat bagi orang lain terutama bagi saya.  

  

Lampung, 5 September 2021 
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