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KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirahmanirrahiim, 

 Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Statistika Universitas Islam 

Bandung serta menyusun dan menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat 

untuk memenuhi kelulusan kuliah pada Program Studi Statistika, Fakultas matematika 

dan Ilmu pengetahuan Alam di Universitas Islam Bandung. Shalawat dan salam semoga 

dicurahkan kepada tauladan kita, Nabi Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-

sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. 

penulis dapat menyelesaikan kuliah di Program Studi Statistika Universitas Islam 

Bandung serta menyusun dan menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat 

untuk memenuhi kelulusan kuliah pada Program Studi Statistika, Fakultas matematika 

dan Ilmu pengetahuan Alam di Universitas Islam Bandung. 

 Penulis menyadari skripsi ini belum dikatakan sempurna, hal ini dikarenakan 

keterbatasan pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang dimiliki, oleh karena 

itu penulis mengharapkan semua pihak dapat memberikan saran-saran penyempurnaan 

yang berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

 Dengan seluruh kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan 

terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada: 
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1. Ibu Teti Sofia Yanti, Dra., M.Si ., selaku dosen pembimbing I atas segala dedikasi 

beliau dalam memberikan ilmu, bimbingan, saran, motivasi, kesabaran hati dan 

ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Ibu. Lisnur Wachidah, M.Si.,  selaku dosen pembimbing II yang telah memberi 

petunjuk, ilmu, motivasi, serta bimbingan sehingga skripsi ini dapat tersusun 

dengan baik. 

3. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., M.Si., selaku Dekan FMIPA Universitas Islam 

Bandung. 

4. Bapak Suliadi, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Statistika FMIPA 

Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu Siti Sunendiari, selaku dosen wali Statistika UNISBA angkatan 2009 yang telah 

meluangkan waktu dan kesabarannya dalam memberi pengarahan, serta bimbingan 

selama ini. 

6. Dosen-Dosen Program Studi Statistika, yang telah memberikan banyak bekal ilmu 

pengetahuan selama perkuliahan. 

7. Bapak Asep, Bapak Agus, Bapak Mastur, Ibu Tineu, dan bagian Administrasi 

FMIPA yang selalu memberikan pelayanan yang ramah serta membantu penulis 

dalam proses administrasi perkuliahan dan sidang skripsi. 

8. Rena Maryana terima kasih atas kesetiaannya yang telah sabar menunggu dan 

membantu selama proses skripsi ini berlangsung. 

9. Teman-teman Program Studi Statistika angkatan 2009, terimakasih atas 

persahabatan kita selama kuliah di UNISBA, suka duka selama perkuliahan, dan 

kerjasamanya.  
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10. Sobray sahabat yang menemani makan di warung uda padang ketika proses 

penulisan skripsi berjuang sampai titik darah penghabisan. 

11. Ihsan Ramadan, Izar, dan Regi yang selalu ada sampai akhir selesainya penulisan 

sekripsi ini. 

12. Teman-teman Program Studi Statistika angkatan 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 

Universitas Islam bandung, terima kasih untuk suka duka, bantuan, kebersamaan 

dan persahabatan kita. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia untuk memberi 

balasan atas semua bantuan fikiran yang telah diberikan kepada penulis. Besar harapan 

bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 

Akhir kata dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis panjatkan semoga 

Allah SWT membalas budi baik serta melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuannya, Amin. 

 

 

Jazakumullahu khairun katsira 

Billahitaufiqwalhidayah. Wassalmu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

 Bandung,   Agustus 2015 
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