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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan, kesehatan,  kesabaran, kelancaran serta 
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pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penyusun bermaksud menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, karunia, berkah, kesehatan, dan 
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7. Teman-teman Statistika UII, Statistika UII 2011, keluarga IKS UII dan semua 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dan Semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu, terima kasih. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu penulis harapkan, dan 
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