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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh 

Faktor-Faktor Pencegahan Diabetes Militus dengan Metode Second Order 

Confirmatory Factor “ dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini bertujuan 

untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada 

pogram studi Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. 

 Penulis menyadari bahwa berkat bantuan dan dukungan dari berbagai 

pihak, maka skripsi ini dapat tersusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Drs. H. Sediono, M.Si dan Toha Saifudin, S.Si, M.Si selaku dosen 

pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis 

dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan dan kesabaran 

hingga selesainya skripsi ini. 

2. Drs. Eko Tjahjono, M.Si selaku dosen penguji yang banyak memberikan 

saran dan selalu membantu. 

3. Kepada Ibunda saya tercinta Drg. Eni Surayawati, Ayahanda saya tercinta 

Drg. Abdul Choliq dan adik saya Amalia Novita atas segala kasih, 

dukungan dan doanya. 
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4. Kepada calon pendamping hidup saya Rudianto Putra Pratama terimakasih 

atas segala pengertian, bantuan, serta kesabarannya selama ini. 

5. Sahabat sekaligus saudara saya Putri Wulan Septiani, S.Si atas segala 

kegembiraan dan kesedihan selama hampir 4,5 tahun ini. 

6. Sahabat – sahabat “seperbongolan” Okti Puspita Wulandari, Risna 

Nainggolan, Grissila Yustisia, Fitrika, dan Vita terimakasih untuk 

dukungan dan obrolan-orolan yang menyenangkan. 

7. Sahabat-sahabat gaul saya, Rizky Randa Nopratama Lubis, Kiki Eka, 

Pramudita Riwanti, Ratih Bocils, Ratri Widyanadiari, Rivcadella, Aini 

Rachmania terima kasih atas semangat dan hiburannya. 

8. Keluarga besar Kost gendeng Wisma permai cc-42 , Mulyosari ( Ata, dea 

dan desi ) terimakasih atas bantuan dan doanya. 

9. Mas Deny Nurdiansyah, S.Si terimakasih atas waktu dan ilmunya. 

10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Semoga segala pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat imbalan dan 

amalan yang diridhoi Allah S.W.T. Semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

 

Surabaya,02 November 2011 

Amanda Aulia Kusuma 
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