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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, hidayah serta perlindungan-Nya kepada 

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda rasul 

Nabi Muhammad - SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat 

manusia pada umumnya dan bagi penulis khususnya. 

Penulis sadar bahwa, skripsi yang berjudul “Skema Beda 

Hingga Orde Empat untuk Persamaan Good Boussinesq” masih jauh 

dari kata sempurna meskipun penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin, oleh karena itu dengan adanya bimbingan masukan serta 

motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak,  

akhirnya  skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dalam 

kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr. Agus Suryanto, M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi 

dan penasehat akademik atas segala bimbingan, motivasi, kritik, 

saran, serta waktu yang telah diberikan selama pembimbingan 

skripsi dan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

2. Dr. Trisilowati, M.Sc., dan Indah Yanti, S.Si.,M.Si. selaku dosen 

penguji atas segala saran yang diberikan untuk perbaikan skripsi 

ini. 

3. Dr. Abdul Rouf A., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Matematika dan 

Dr. Sobri Abusini, M.T selaku Ketua Program Studi Matematika. 

4. Semua bapak/ibu dosen jurusan Matematika yang telah 

memberikan ilmunya kepada penulis, serta segenap staf dan 

karyawan TU Jurusan Matematika atas segala bantuannya. 

5. Suwarno (ayah), Siti Chotimah (ibu), kakak-kakak tersayang 

Yushie dan Aditya atas segala doa dan dukungan yang tak 

pernah henti hentinya diberikan kepada penulis. 
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6. Anggi dan sahabat : Solehan, Ernest, Puguh, Fira, Fahrullah. 

Semua teman-teman Matematika A dan B 2010 atas doa, 

dukungan dan kebersamaan selama ini. 

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

 

Semoga Allah SWT memberikan anugerah dan barokah-Nya 

kepada semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan baik melalui lisan 

tulisan maupun email (hariis.febrian@gmail.com). Akhir kata, 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Malang, 7 November 2014 
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