
SANWACANA

Puji syukur hanyalah untuk Allah SWT Tuhan semesta alam, yang karunia-Nya

selalu dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa

tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah dan

syari’at Islam kepada umat manusia. Atas rahmat Allah, akhirnya penulis bisa

menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Analisis Faktor Atribut Produk Pemutih

Wajah Pond’s (Studi Pada Mahasiswi Universitas Lampung)”. Skripsi ini

merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Bisnis di

Universitas Lampung.
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dan khilaf penulis selama ini.
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7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis dari
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9. Kedua Orang Tuaku tercinta terima kasih atas do’a, cinta, dan kasih sayang

yang tiada henti-hentinya, serta dukungan moril maupun materiil dalam

penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan

kasih sayang kepadanya.

10. Kakak-kakakku tersayang (Alkabir dan Almasri), terima kasih atas kasih

sayang, kebersamaan dan doanya yang selalu menyertaiku.

11. Ayuk iparku (ayuk erni dan ayuk ida), terima kasih atas kebersamaan, doa

dan dukungannya.

12. Nakanku tersayang (tia, rasyid, ifie), kalian memberikan warna tersendiri

dalam hari-hariku, semoga kalian menjadi anak yang berbakti dan sukses di

masa depan.

13. Sahabatku siti, terima kasih atas canda tawa kebersamaan, pengertian, dan

bantuannya. Banyak hal yang telah kita lalui, semoga pengalaman selama ini



menjadi pelajaran berharga dan tidak akan pernah terlupakan. Semangat ya

skripsinya..☺

14. Sahabatku Endah, Melda S.A.B, Astri, Ayu, Kiki S.A.B, Evi, Mili, Dama,

suryati. Terima kasih kebersamaan, bantuan dan motivasinya.
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16. Saudariku di FSPI (mbak Irma, Atus, Nana, Desi, Desi F, Meta, Estin,

Martini), Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

17. Teman-teman ABI’ 06 (Nisa, Hesti, Muti, Ratri, Nabila, Nita, Nay, Agus, Aji,

Banda, Amin, Koko, Ucok, Amar, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan

satu per satu), terima kasih kebersamaannya dalam belajar.

18. Buat Seluruh kakak tingkat 1999 s/d 2005 terima kasih atas pengalaman,

masukan, saran, dan  pembelajaran yang diberikan.

19. Mba dan mas rental semur.com terima kasih semuanya, dan semua pihak

yang telah membantu dalam skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,
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