
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

 

Alhamdulillahi robbil ‘alamin, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah 

memberikan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Momen, Kumulan, dan Fungsi Karakteristik dari Distribusi Log-logistik”. 

Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada suri tauladan umat islam, Nabi 

Muhammad SAW 

 

Pada proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, kritik, 

dan saran yang membangun sampai akhirnya skripsi ini selesai. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Warsono, Ph.D, selaku dosen pembimbing I telah membimbing dan 

memberikan masukkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Ibu Dian Kurniasari, S.Si, M.Sc., selaku dosen pembimbing II yang telah 

banyak membantu, mengarahkan, dan selalu sabar dalam membimbing 

penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

3. Bapak Amanto, S.Si, M.Si., selaku pembahas yang telah memberikan kritik 

dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik. 



4. Ibu Dra. Dorrah Azis, sebagai pembimbing akademik yang telah 

mendampingi penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Lampung.. 

5. Bapak Drs. Tiryono Ruby, M.sc, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Lampung. 

6. Bapak Prof. Suharso, Ph.D, selaku Dekan FMIPA Universitas Lampung. 

7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan jurusan Matematika FMIPA Universitas 

Lampung yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Wardiman dan Ibu Sukarsih sebagai orang tua yang tak pernah lelah 

mencurahkan kasih saying, doa, dan dukungannya kepada penulis hingga saat 

ini. Teruntuk Rezky dan Nanda sebagai adik yang telah memotivasi penulis 

selama ini. 

9. Sahabat-sahabat tercinta, Ambar, Dinda, Engine, Tri, Miftah, Abang Karim, 

Sofyan, Edo, Rohandi, dan yang seperjuangan  Indri, yang telah 

menghadirkan perjalanan hidup yang indah bagi penulis. 

10. Teman-teman seperjuangan bimbingan bersama, Apit, Indri, Miranti, Tiara, 

Tiurma, dan Fransiska. 

11. Sepupu, Om, Tante, dan Nenek atas dukungannya. Khusus untuk mbak Tika 

atas pengalaman dan bantuannya. 

12. Teman-teman angkatan Matematika 2010 atas kebersamaannya selama 

menempuh pendidikan di Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung. 

13. Kakak tingkat dan Adik tingkat atas segala bentuk perhatiannya kepada 

penulis. 



14. Teman-teman seperjuangan di HIMATIKA atas pengalaman hidup berharga 

bagi penulis. 

15.  Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

 

Bandar lampung, Juli 2014 

Penulis 

 

 

Dian Ekawati 


