
 

 

SANWACANA 

 

Assalamualaikum Warohmatullahhi Wabarokatuh..... 

Alhamdulillahirobbil’alamin sgala puji dan  syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena berkar rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul “Theory of Reasoned Action  (TRA): Aplikasi Pada Minat 

Beli Produk Perawatan Kulit Kangen Water (Studi Pada Konsumen Produk 

Perawatan  Kulit Kangen Water di Bandar Lampung)”. Shalawat serta salam 

semoga  tercurah  kepada uswatun khasanah kita Nabi Muhammad SAW yang 

bersamanya kemuliaan dan keagungan Islam. Penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan 

kemampuan dan pengetahuan yang dimilliki, sehingga penulis membutuhkan 

bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun  teman-teman. Oleh 

karena itu, dalam  kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya  kepada: 

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik Universitas Lampung. 



2. Bapak Drs. A. Effendi, M.M., selaku  Wakil  Dekan Bidang  Akademik dan 

kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

3. Bapak Ahmad Rifa’i, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis. 

4. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

sekaligus dosen  penguji. Terima kasih  telah  meluangkan waktu untuk membaca 

skripsi penulis,  memberikan masukan serta kritik yang membantu saya dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Dr.Baroroh Lestari, S.Sos., M.A.B., selaku Pembimbing Utama. Terima 

kasih banyak telah memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan motivasi 

yang membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua hal yang Ibu 

usahakan dan korbankan baik waktu, tenaga, pikiran, serta ilmu yang dibagi 

kepada saya menjadi amal yang terus mengalir pahalanya. 

6. Ibu Mediya Destalia, S.A.N., M.A.B selaku dosen  Pembimbing Akademik 

yang telah meluangkan waktu, pengarahan, saran  serta masukan kepada penulis 

dalam menyelesaikan  proses akademik. 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Administrasi Bisnis FISIP UNILA atas segenap 

pengetahuan, bantuan dan bimbingannya selama penulis menjadi Mahasiswa 

Administrasi Bisnis Universitas Lampung. 



8. Ibu  Mertayana  selaku  staff  jurusan Ilmu Adminstrasi Bisnis FISIP UNILA, 

terima kasih banyak atas keikhlasannya memberikan penulis masukan dan 

kemudahan dalam mengurus berkas kuliah selama ini. 

9. Orang  tuaku  tercinta, anakmu ini mencoba memberikan yang terbaik untuk 

kalian. Terima kasih atas dukungan  moril maupun materil untukku selama ini. 

Bapakku yang kubanggakan Ngadisan S.Pd, Bapak yang selalu menjadi 

inspirasiku, makasih ya Pak buat pelajaran kesabaran dan kemandirian yang 

sangat luar biasa dan selalu mendukung harapan serta keinginan anak-anaknya. 

Ibuku  tersayang Marmah, sosok malaikat  tanpa sayap yang senantiasa berdoa 

bagi kesuksesan disetiap langkah anak-anaknya, yang selalu tiada henti 

mecurahkan  kasih dan sayangnya kepada keluarga. Makasih ya Bu  buat 

pelajaran  keikhlasan selama  ini. Terima kasih ya Allah  karena telah  

memberikan kedua orang tua yang hebat dan sangat luar biasa dalam hidupku. 

Semoga Allah SWT  senantiasa memberikan  kesehatan dan limpahan  rahmat 

bagi kedua orang tua yang sangat kusayangi. Amiiin. 

10. Mbakku Rera Noviana, S.Pd dan saudara kembarku  tersayang Vini 

Verdinah, Amd.Keb terima kasih sudah menjadi teman curhat dan selalu 

memberikan motivasi dan dukungannya untuk penulis, dan adik-adikku Immelza 

Septari dan Naufal Gimantara. Semoga kita bisa membahagiakan orangtua kita 

dalam sempit maupun lapang, dalam suka maupun duka, amin. 

11. Pihak-pihak informan yang bersedia meluangkan waktunya dan memberikan 

data kepada penulis dan kerjasamanya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. 



12. Untuk sahabat-sahabatku  Anjar Mubasitoh, Eka Novia Harningsih, Riza 

Merinda, Yulia Asnita, Fitria Purwaningsih, Nani Dwi Nurjanah terima kasih 

telah mewarnai hari-hariku selama perkuliahan. Untuk Ika Aprilia sahabat 

seperjuang skripsi dari awal sampai akhir dan  juga untuk kedua sahabat terbaikku 

Apriana Dwifoni Putri dan Nona Rivanty Umica selalu meluangkan waktunya 

untuk mendengarkan keluh kesahku serta selalu direpotkan oleh penulis untuk 

menemani dan membantu selama proses bimbingan skripsi hingga selesai. Terima 

kasih sudah  menjadi sahabat yang baik untukku. Semoga persahabatan kita akan 

selalu baik sampai kita mencapai kesuksesan kelak. 

13. Untuk teman-teman Ilmu Administrasi Bisnis 2012: Lestarida, Radisty, Dewi, 

Fera, Rida, Ika, Rani, Launa, Safitri, Zahra, Viyana, Anisa, Rida, Huda, Aan, 

Abdul, Arif, Ivan, Dwi, Rohmanudin, Sulaiman, I Made Widiyana, Mahfudin, 

Faisal (Ical) dan seluruh teman-teman ABI 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan 

satu persatu. 

14. Teman-teman satu bimbingan:  Ika, Sulaiman, Yulia, Fitria, Melin, Dimas, 

Putri Mia, Silvida, Guswindi dan Fidel. 

15.  Pendamping dunia  dan akhiratku yang selalu memberikan semangat dari 

masa depan. Siapa pun kelak kau, semoga Allah SWT menyatukan kita jalinan 

iman dan takwa. Amin. 

16. Untuk cece-ceceku  tersayang  Novita Hellenia, Nitya Dewi Kusuma, Yunita 

Leni Utari, Witi Uswatun Hasanah dan Retno Asih Wulandari terima kasih sudah 

menjadi sahabat terbaikku dari SMA sampai sekarang walaupun jarak 



memisahkan kita semoga persahabatan ini selalu terjaga untuk selamanya. Kalian 

takkan terganti . 

17. Untuk Agung Saputra, Ivo Permata Sutra dan Beny Setiawan, terima kasih 

telah menjadi sahabat baik suka maupun duka. Sukses untuk kita ya  

18. Keluarga KKN desa Sri Budaya tercinta Pak Lurah Saleh beserta keluarga, 

Kak Yohana, Mbak Widya, Eshy, Fadil, kak Fikri dan kak veri. Semoga 

silaturahmi kita tetap terjaga selamanya amin, seneng bisa menjadi bagian dari 

keluarga ini. 

19. Keluarga FORMAT ku ayuk Susi, Yeen Gustiance, Fitria Ningsih, Eva, 

Andre, Anna,Lora dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, 

semoga FORMAT selalu jaya dan semakin erat menjalin tali silaturahmnya. 

20. Untuk Luvian Hendri, S.Pd, terima kasih kak untuk setiap jeda waktunya, 

untuk semua kebaikan dan pertolongannya selama ini, maaf jika selalu  

merepotkan  kakak. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan, kesehatan 

dan kesuksesan untuk kakak dimanapun kakak berada. Amiin  

21. Untuk keluarga dari satu daerah (Kikim Selatan) Kak Doni dan Kak Jevri 

yang sudah melaungkan waktu untuk mengjakku bermain, semoga silaturahmi 

kita selalu terjalin untuk selamanya. 

22. Teman-teman dan adik-adik Griya Mytha anna, Eka, Kurnia, Suci, Azizah, 

Mey, Lesti, Titik, Shinta, Tia, Listya dan lainnya. Tetap selalu kompak ya 

walaupun kebersamaan kita hanya sebentar tapi penulis bahagia bisa mengenal 

kalian. 



23. Terima kasih untuk keluarga yang di Panjang dan di Metro yang selalu 

membantu dan mendoakan penulis. 

24. Semua pihak yang membantu penulis dalam penelitian dan yang telah 

menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan  satu 

persatu.  

25. Almamaterku Universitas Lampung tercinta yang penuh kenangan serta turut 

mendewasakanku, baik dari segi pemikiran maupun tindakan. 

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

namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita 

semua. Amin ya robbal alamin.  

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh…….. 

 

Bandar Lampung,   Desember 2015 

 

Vina Astika 

 


