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KATA PENGANTAR 

 

Segala syukur dihaturkan kepada Allah Subhanahu Wata’ala, pemilik bumi 

dan seisinya yang maha kuasa atas apa yang manusia tidak kuasa. Berkat rida-Nya 

lah peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) tanpa kendala yang 

memberatkan. Atas rida-Nya lah peneliti juga mampu menyelesaikannya sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah 

kepada baginda kita, Rasulullah Muhammad Saallahualaihi Wasalam. Peneliti 

tugas akhir berharap agar tingkat akhir perkuliahan ini mampu menyelesaikan 

salah satu tanggung jawab sebagai mahasiswa, yaitu Tugas Akhir. Hal ini menjadi 

satu bentuk pelaksanaan mata kuliah yang disebut dengan Tugas Akhir 1 dan 

Tugas Akhir 2 sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir. Dalam 

pelaksanaannya diharapkan mahasiswa mendapatkan pembelajaran dan 

pengalaman dalam proses penelitian. 

Dalam mencapai tujuannya peneliti mencoba mencari pengaruh faktor-

faktor yang mempengaruhi status cerai masyarakat di Bandar Lampung kurun 

waktu Juni-Agustus 2020 melalui metode regresi logistik biner. Proses penelitian 

dilakukan peneliti dengan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang 

memotivasi. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Utriweni Mukhaiyar, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I Tugas 

Akhir yang telah membimbing peneliti tugas akhir ini dalam seluruh proses 

penelitian hingga selesai; 

2. Bapak Dani Al Mahkya, S.Si., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II Tugas 

Akhir yang telah membimbing peneliti tugas akhir ini dalam seluruh proses 

penelitian hingga selesai; 

3. Ibu dan bapak Dosen Matematika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

turut membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan 

sebaik-baiknya; 

4. Ibu Mira Mustika, S.Si., M.Sc selaku dosen wali yang telah memberikan 

dukungan pengarahan selama masa perkuliahan; 



viii 
 

 

5. Bapak Andi Apriyanto selaku perwakilan staff Pengadilan Tinggi Agama 

Bandar Lampung yang telah menjembatani peneliti dalam memperoleh data 

penelitian; 

6. Mama dan Papa Rahimahullah yang dicintai, serta kakak-kakak tersayang 

yang telah memberikan doa, dukungan dan perhatian yang sangat berkesan. 

7. Rekan peneliti, Nabilla Syafitri yang memiliki topik tugas akhir serupa, 

sehingga seluruh proses penelitian dilakukan bersamaan, terima kasih 

senantiasa saling mendukung dan mengingatkan 

8. Seluruh teman-teman sekitar peneliti yang selalu memberikan dukungan dan 

senantiasa mengingatkan akan kebaikan; 

Dengan segala kerendahan diri peneliti tugas akhir ini sangat menyadari 

bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan 

demikian peneliti tugas akhir ini berharap adanya kritik dan saran yang 

membangun demi menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat 

menjadi manfaat, khususnya untuk pribadi peneliti dan umumnya untuk semua 

pihak. 

 

 

Bandar Lampung,                 2020 

Penulis 

 

 

Dinda Rosanita 

 

 

 

 

 

 

 


