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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang

berjudul Pengaruh Nilai Kesehatan, Pengetahuan Konsumen, Kepercayaan Konsumen, Dan

Atribut Produk Terhadap Word Of Mouth (WOM) Negatif Produk Kosmetik Qweena Skincare

(Studi pada mahasiswi di Universitas Lampung). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu

syarat dalam meraih gelar Sarjana Administrasi Bisnis dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) Universitas lampung. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan ucapan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya baik

sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril maupun materiil khususnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung;

2. Bapak Drs. A. Effendi, M.M. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung

4. Bapak Drs. Pairulsyah, S.Sos, M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung



5. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.AB., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Terima

kasih atas masukan, nasehat, ilmu, dan saran-sarannya selama proses penyelesaian skripsi

ini.

6. Bapak Dr. Suprihatin Ali S.Sos, M.Sc. selaku Pembimbing Utama, terima kasih telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, bantuannya, ilmu,

motivasinya, dan kesediaan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam

menyeleseikan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si., selaku penguji utama terima kasih Pak telah

menyempatkan hadir untuk menguji penelitian dan penulisan skripsi penulis di sela-sela

agenda Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca skripsi penulis,

menyampaikan masukan, kritik dan saran yang sangat membantu penulis dalam membangun

dasar keilmuan tentang bidang yang penulis teliti. Semoga Bapak senantiasa berkenan

memberikan lebih banyak lagi masukan dan membagi ilmu Bapak kepada penulis

dikesempatan yang akan datang;

8. Ibu Dr. Baroroh Lestari, S.Sos.,M.A.B selaku Dosen dan sekaligus kakak yang banyak

memberikan  inspirasi penulis. Terima kasih banyak atas semangat yang selalu diberikan,

pelajaran dalam kehidupan dari setiap pengalaman dari Ibu yang sangat berarti bagi penulis,

serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis berbagi cerita canda dan tawa. Penulis

sangat berterima kasih atas kritikan, saran, arahan dan ilmu yang telah diberikan dalam

penyelesian skripsi ini. Semoga karya kecil penulis ini bisa mengukir senyum manis di

wajah ibu.



9. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Bisnis Unila yang telah memberikan ilmu dan

pengetahuannya yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat membantu dalam

menyeleseikan skripsi ini.

10. Ibu Mertayana selaku staff Jurusan Ilmi Administrasi Bisnis FISIP Unila, terima kasih ya

buk telah menjadi teman setia saya saat sedang menunggu datangnya Pak Ali dan Pak Nur

untuk bimbingan, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah saya, dan juga terima kasih

atas kemudahan serta bantuan dalam mengurus berkas kuliah ataupun skripsi selama ini;

11. Khusunya kepada orang tuaku Bapak Sudirman dan Ibu Siti Rohyani yang amat ku sayangi,

yang tak pernah henti mendo’akan disetiap sujudnya, yang selalu bekerja keras,

membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran , cinta ksih, perjuangan, dan selalu

memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti untuk masa depan dan kesuksesanku.

Aku mencintai kalian Bapak dan Ibu.

12. Untuk keluargaku tercinta, mbakku Nengah Husnawati Amd.Kep, dan Mbak Lia, yang

selalu mendukungku dalam setiap langkahku menyeleseikan skripsi ini dan seluruh keluarga

besarku di Seputih Raman terima kasih atas dukungan kalian

13. Untuk ketiga adik-adikku tercinta Dian, Dela dan Satria si kecil yang selalu menghiburku

dikala susah, sedih, senang dalam proses penyeleseian skripsi ini.  Terima kasih atas

dukungan dan do’a yang sangat membantu dalam menyelesekan skripsi ini. Tak luput juga

untuk adik terspesialku Alm.Damar Aditya Permadi yang telah mendahului kami

menghadap sang pencipta, skripsi ini untukmu. Semoga engkau bahagia di syurga bersama

Allah. Kami selalu mendo’akanmu.

14. Teman-teman setiaku dari awal masuk perkuliahan hingga akhir yang selalu saling support

suka duka, canda tawa bersama : Rohani, Fenika Duwi, Resty Wulandari, Heri Setiawan,



Chritina Tinambunan, Sepmuthia, Liyana, Lailatul Barokah, Kurnia Rama, Ahmad

Rio,Habibi,

15. Teman-teman tergokilku Pipit, Tika, Alindha yang selalu setia dan menghiburku ketika

sedih. Kita ngebolang bersama mencari kuliner wisata, nyerut bareng dengan masakan super

pedas,atau nongkrong bersama untuk sekedar menghibur diri semata. Terima kasih banyak

atas pengalaman ini, kalian sangat teristimewa.

16. Untuk teman-teman kosantku, Eka Wahyuningsih, Rosi, Evi, Maya, Iren, Wulan, Jumi,

Lilis, Lia, Tanti, Emma, Nurma, Rita terima kasih selalau mendukungku.

17. Untuk Eki Kurniawan terima kasih selalu mendukungku dalam setiap langkahku hingga

akhir penyeleseian skripsi ini.

18. Untuk Dedi Rohimin terima kasih atas dukungannya, terima kasih selalu mengingatkan,

terima kasih karna selalu menemani ngebolang bersama. Terima kasih untuk setiap

pengalaman baru dalam hidupku.

19. Teman-teman satu bimbingan (Pak Ali) : Chritina Tinambunan, M.irham, Lailatul Barokah,

Agnes yang selalu saling support.

20. Untuk teman-temanku jurusan lain Esa (Ane), Nanang (Ilkom), Puspa (Sos), Apri (Ikom),

desta (AGB), Maryanto (Hukum), Adit (T.elektro), Qyoko (AGT), Awan (AGT), Riska

(Ikom),  dan lainnya terima kasih saling support

21. Keluarga Besar ABI 2011 tercinta dan teman-teman seperjuangan : Ogi, supri, David,

Bambang, Riko, Willianda Rio, Agung, Ade, Meta, Tommy, Suheria, Balqis, Herdiyani,

Ega, Dini, Iyoy, Ivone, Ratih, Yuki, Benti, Rinda, Zeva, Eka, Angga, Paksi, Rifly, Rika,

Sendy, Ahwa, Nikko,William, dan semua teman-teman ABI 2011 yang tidak bisa

disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.



22. Keluarga Besar HMJ Ilmu Administrasi Bisnis

23. Thanks buat sahabatku Galuh Puspita Handayani yang selalu support dan selalu jadi sahabat

terbaikku.

24. Teman-teman KKN Sidorejo Kec, Sekampung Udik, Kab. Lampung Tengah. Buat, Darwin,

Dedi, Desta, Devi, Cinta, Engine, Agus, Angga. Terima kasih buat pengalaman dan kerja

samanya selama 40 hari di bulan Januari-Maret 2014, jatuh bangun bersama.

25. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyeleseian skripsi ini yang tidak dapat

disebutkan satu per satu. Terima Kasih

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini

dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2015

Desi Puspita Wardani Sudirman


