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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa keimanan, kekuatan, kesabaran, 

kelancaran serta keselamatan sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir 

zaman. 

Tugas akhir ini tersusun sebagai hasil proses pembelajaran yang telah 

penulis dapatkan selama melakukan proses pembelajaran di Jurusan Statistika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. 

Tugas akhir ini berisi tentang Uji Eksak Fisher dan chi-square untuk Menguji 

Kualitas Pemberitaan Pencurian Aset Budaya di Museum Sonobudoyo 

Yogyakarta. Selama prosen menyusun tugas akhir ini, penulis telah banyak 

mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan 

ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Allah SWT, atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bisa 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan tauladan serta ajaran-ajaran yang 

menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan. 

3. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besar  yang selalu memberikan doa, 

dukungan dan motivasi yang tidak pernah lelah dan tidak pernah 

mengharapkan pamrih. 

4. Rektor Universitas Islam Indonesia. 

5. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam 

Indonesia. 

6. Ketua Jurusan Statistika FMIPA UII 
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7. Bapak Prof. Akhmad Fauzy, S.Si, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing yang 

selalu mengingatkan serta membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

8. Keluarga besar Statistika FMIPA UII 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas 

segala bantuannya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang sifatnya membangun selalu 

penulis harapkan. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan bagi semua yang membutuhkan umumnya. Akhir kata, semoga 

Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, 

Amin amin ya robbal ‘alamiin 

 

 

 

Yogyakarta,    Januari 2016 
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