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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  

 Salam cinta untuk kita semua, Alhamdulilah sebanyak-banyak pujian yang 

baik hanyalah untuk Allah, zat yang Maha Kuasa, Maha Baik, Maha 

Menggenggam, zat yang membolak-balikan hati, tiada satupun yang setara 

dengannya yang tidak pernah bosan memberikan banyak nikmat sehingga skripsi 

yang berjudul “Analisis Perbedaan Frekuensi Tersangka Kasus Narkoba Di 

Sumatera Utara Ditinjau Dari Jenis Narkoba Dan Tingkat Pendidikan Pelaku 

Dengan Menggunakan Anava” terselesaikan. Shalawat dan salam kebaikan kita 

sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna dan 

memiliki kecintaan tiada tanding kepada kita sebagai umatnya. 

Skripsi ini memberikan gambaran kondisi frekuensi tersangka kasus 

narkoba yang menyerang generasi harapan bangsa di jajaran Polda Sumut. Dalam 

penyusunannya pasti tidak akan tercapai hasil yang baik bilamana tidak ada 

bimbingan, bantuan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Dra. Hamidah Nasution, M.Si.,  

selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabarnya memberikan bimbingan  

dan arahan ditengah kesibukan yang luarbiasa. Bapak Prof. Drs. Motlan, M.Sc., 

Ph.D., selaku dekan FMIPA, Bapak Drs. Syafari, M.Pd., selaku Ketua Jurusan 

Matematika, Ibu Dra. Nerli Khairani, M.Si., selaku Ketua Prodi Matematika,  

Kepada Bapak Drs. H. Banjarnahor, M.Pd., Bapak Drs. J. Ambarita, M.Pd., dan 

Bapak Abil Mansyur, M.Si., selaku Dosen Penguji. Seluruh staf pengajar Jurusan 

Matematika FMIPA yang telah memberikan bimbingan kepada penulis semenjak 

mengikuti perkuliahan. Seluruh staf pegawai di lingkungan FMIPA UNIMED. 

Secara khusus, teristimewa, dan tercinta penulis mengucapkan terima kasih, 

hormat, rasa cinta, dan bangga memiliki ibu dan ayah yaitu  kepada Ayahanda 

Supardi dan Ibunda Sumarni atas semua rasa cintanya, doa, motivasi, dan jerih 

payah yang tidak akan mampu penulis balas sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi. Tanpa ibu dan ayah tiada kata sukses dan rhido Allah.  

Kepada Abang dan Kakakku tercinta Suriyanto, Desi Kusumawati, Sri Hartati, 
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dan Rina Daniati, terima kasih atas kasih sayangnya. Salam cinta kepada saudara-

saudari di UKMI Ar-Rahman Unimed yang membantu mengolah dan 

memunculkan karakter baik dan kuat, hamba-hamba Allah yang ketika 

bersamanya menambah kecintaan kepada Allah Azza wa Zalla, Abangda Pilmon 

Ginting, S.Pd., Abangda Fuji Ratno, M.Pd., Mas Hariyono, S.Si, orang-orang 

luarbiasa yang membantu mengajarkan tentang cinta dan menumbuhkan rasa cinta 

kepada sang Ilahi sehingga hidup lebih nikmat untuk dilalui. Pimpinan serta 

seluruh pegawai Polda Sumut yang telah banyak membantu penulis dalam 

memberikan data-data yang diperlukan. Kepada teman-teman Matematika Non 

Dik 2008  yang tidak disebutkan satu per satu penulis ucapkan terima kasih atas 

persahabatannya selama ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik 

atas semua bantuan, bimbingan, persahabatan, dan rasa cinta yang telah diberikan.   

 Saya menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan yang mendasar 

pada skripsi ini. Oleh karna itu saya mengundang pembaca untuk memberikan 

kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan ilmu pengetahuan ini. 

Terima kasih dan semoga skripsi ini bisa memberikan sumbangsih positif bagi 

kita semua. 
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