
v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan segala berkah, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Deteksi Outlier pada Model 

Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic (EGARCH) dengan 

Uji Rasio Likelihood ”. Shalawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, pemimpin sekaligus sebaik-baiknya suri tauladan bagi kehidupan umat 

manusia. 

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, 

karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kedua orang tua yang sangat ku sayangi dan ku patuhi, atas semua yang beliau berikan 

hingga tiada letihnya dan doa yang senantiasa beliau penjatkan dengan tulus demi 

kesuksesan penulis dan untuk semua kakak-kakakku “Nuroniyah, Mar’atus Sholihah, M. 

Anas, Ahmad Fachrudin, dan Farida atas semangat, kepercayaan, dan doa yang telah 

mereka berikan. Semoga semua ini  bisa memberikan kebahagiaan dan menuntun pada 

langkah yang lebih baik. Terima kasih… 

2. Dr. Miswanto, M.Si selaku Ketua Departemen Matematika Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. 

3. Drs. H. Sediono, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Dosen Wali yang telah 

memberikan banyak masukan, waktu, tenaga, pikiran, rasa sabar dan pengetahuan yang 

tidak ternilai harganya.  

4. Ir. Elly Ana, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan, 

waktu, pikiran, dan arahannya. 

5. Toha Saifudin, S.Si., M.Si dan Dr. Herry Suprajitno selaku dosen penguji yang telah 

memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. 

6. Dessy Ratna Puspita Sari, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan serta 

kesetiaan yang selama ini menemani hari-hari penulis dalam mengerjakan skripsi hingga 

selesai. 

7. Semua guru-guruku yang telah memberikan dukungan dan doa. 

8. My best friends “ Sugeng, Ipul, Navic, Cuznun, Boz Opick, Pak Iga, Kang Khabib, Ricky, 

Ully, Betzy ” Teman-teman seperjuangan “Dewi, Anggun, Putri, Amanda, Deli dan semua 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Deteksi Outlier Pada Model Exponential Generalized Autoregressive Conitional.... Taufik, Moh



vi 
 

mahasiswa Matematika FST Universitas Airlangga angkatan 2007 atas dukungan dan 

kebersamaannya dalam senang dan susah. 

9. Teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala 

bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Namun, 

penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan 

kritik yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki skripsi ini. 

 

                 Surabaya, Januari 2012 

            Penyusun 

 

 

            Moh. Taufik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Deteksi Outlier Pada Model Exponential Generalized Autoregressive Conitional.... Taufik, Moh




