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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum  Wr.Wb 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahan rahmat dan 

hidayahnya sehingga tugas akhir yang berjudul “Analisis P ola Spasial Kejadian 

Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sleman” dapat diselesaikan.  Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat 

dan pengikutnya sampai akhir jaman. 

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi 

dalam menyelesaikan jenjang strata satu di Jurusan Statistika, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia.  Penyelesaian tugas akhir 

ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak.  Untuk itu 

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Allah SWT, atas kekuatan yang telah diberikan, terima kasih ya Allah atas 

semua nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan. 

2. Nabi Muhammad SAW, Sang Murabbi agung yang telah membawa perubahan 

dan petunjuk bagi hamba Allah SWT. 

3. Bapak dan Ibu serta Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan memberikan 

cinta kasih yang terbaik bagi penulis. 

4. Ibu Kariyam, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan 

yang telah diberikan selama ini. 

5. Bapak Drs. Alwar, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. 

6. Bapak Dr. RB Fajriya Hakim, S.Si.,M.Si., selaku ketua jurusan statistika, yang 

telah banyak memberikan pandangan dan masukan yang membangun. 
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7. Teman-teman statistika UII yang telah banyak menginspirasi, semoga kelak 

menjadi Statistisi yang amanah dan bermanfaat. 

8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas 

dukungan dan motivasinya. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tugas akhir 

ini dapat diselesaikan.  Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan 

tugas akhir ini jauh dari kesempurnaan.  Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik 

dan saran dari pembaca guna penyempurnaan penulisan laporan ini. Semoga 

penulisan laporan ini dapat memberikan manfaat. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Yogyakarta,      Oktober 2015 

 

 

 

Hayu Haq Fitri Khasna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


