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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-

Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Pengaruh 

Pendidikan, Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat 

Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung Menggunakan Regresi Data Panel”. 

Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh penulis 

dalam meraih gelar Sarjana pada program Studi Matematika. Dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis telah banyak mendapat bantuan maupun 

dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ibu Dr. Utriweni Mukhaiyar, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing Utama yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan 

mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

2. Ibu Triyana Muliawati, S.Si.,M.Si., selaku Pembimbing Pendamping yang 

telah yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. 

3. Ibu Eristia Arfi, S.Si.,M.Si., selaku Koordinator Program Studi 

Matematika sekaligus Dosen Wali yang telah banyak memberikan arahan 

dan masukan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Institut 

Teknologi Sumatera.  

4. Seluruh dosen matematika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

membagi ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Institut 

Teknologi Sumatera. 

5. Pemerintah Provinsi Lampung yang telah memberikan beasiswa kepada 

penulis selama empat tahun menjalani perkuliahan. 

6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan 

dukungan kepada penulis dalam menjalani hidup. 

7. Seluruh keluarga besar yang secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan dukungan kepada penulis. 
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8. Teman seperjuangan Fibbonaci, teman seperjuangan sejak SMP dan SMA 

yang selalu menemani, membantu dan memberi motivasi kepada penulis 

selama menjalankan perkuliahan. 

9. Sahabat-sahabat tersayang yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis 

selama ini. 

10. Serta pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 

membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Penulis menyadari keterbatasan dan kemampuan dalam penyusunan Tugas Akhir 

ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan penulis mohon saran dan 

kritik yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini bisa bermanfaat untuk 

melakukan penelitian yang lebih baik dalam pembelajaran matematika di masa 

mendatang.  

 

 Lampung Selatan, 2 Juni 2021 

 Penulis, 

 

 

Jahro Tri Handayani 
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