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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirrahmanirrahiim 

 Puji  dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan Rahmat-Nya sehingga skripsi ini penulis dapat selesaikan. 

 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pada jurusan Statistika, Fakultas Matematika dan 

Ilmu PEngetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, dengan mengambil 

judul “Pengujian Hipotesis untuk Regresi Linier Sederhana dengan 

Menggunakan Metoda J.F Lancaster dan Dana Quade.”  

 Penulis merasakan bahwa tidak sedikit hambatan dan kesulitan 

yang penulis alami selama penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan 

serta dorongan moril dari beberapa pihak akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan 

terima kasih kepada : 

1. Bapak Sjafrie, Drs. Selaku pembimbing satu yang berdedikasi. 

2. Ibu Teti Sofia Yanti, Dra, selaku pembimbing dua yang konsisten 

dalam membantu penyusunan. 

3. Bapak Aminurasyid Roesli, Drs. Selaku Dekan FMIPA UNISBA. 

4. Bapak Suwanda, Drs., M.S., selaku Ketua Jurusan Statistikl FMIPA 

UNISBA, yang dengan sabar menghadapi mahasiswa. 

5. Ibunda, Samiyem yang memberikan do’a dan rasa kasih sayangnya 

yang tak terputus. 

6. Ayahanda, Sumarno yang selalu memberikan semangat dan 

saudra-saudaraku tercinta, Anna kakakku, Christanti, Deni dan Eni 

adikku. 
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7. Ibu Eti Kurniati, Dra, dan Bapak R. Daclan Muclis, Drs., MT., selaku 

Dosen Wali yang memberikan perhatian dan bantuan seperti pada 

anak sendiri. 

8. Keluarga bapak Koenrad, khususnya Meritawati Koenrad, atas 

segala inspirasi yang telah diberikan. 

9. Keluarga bapak Adji Umar Basri terutama Ahmad Arief Darushaleh 

atas dukungan moril, material, dan banyak lagi bantuan yang 

penulis rasakan. 

10. Rekan-rekan ”Waluh 18”, yang mempunyai rasa persaudaraan yang 

tinggi, juga untuk teman-teman ”Kebon Kembang 19” 

11. Para Dosen dan staf Administrasi yang telah banyak membantu 

selama menjalani pendidikan di FMIPA UNISBA. 

12. Rekan-rekan Mahasiswa FMIPA angkat ’92 serta teman-teman 

Mahasiswa UNISBA. 

Semoga segala perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis dalam menyusun skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda 

dari Allah SWT. 

 Akhir kata, penulis berharap apa yang termuat dalam skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

 

Bandung,  Febuari 1999 
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