
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalamuala’ikum Wr. Wb 

 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan 

penyusunan Skripsi dengan judul “Efek Negara Asal, Citra Merek, Persepsi   

Kualitas, Terhadap Minat Beli Ulang Lipstik Merek Revlon (Studi Pada 

Mahasiswi di FISIP Universitas Lampung)”. Penyusunan Skripsi ini 

dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Administrasi Bisnis di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses 

penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari 

berbagai pihak, khususnya yang berada pada Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Untuk itu, sebagai wujud rasa 

hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini: 

1. ALLAH SWT 

2. Nabi Muhammad Saw  

3. Kedua orangtuaku untuk Mama Dewi Asri yang selalu ada untuk penulis 

hingga saat ini dan selalu memberikan dukungan baik secara materi dan 

moral untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan Papa 

Rahman Yakub (alm) yang selalu menjadi motivasi untuk penulis 



menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima kasih sebesar-besarnya untuk segala 

bantuan dan kebaikan kalian yang telah membesarkanku dengan limpahan 

kasih sayang yang selalu memberikan terbaik untukku. Semoga ALLAH 

SWT membalas kebaikan kalian dan memberikan kebahagian kalian baik 

didunia dan diakhirat. 

4. Kakakku dan Adikku Devita Puspawati dan Yuniska Murti Ayu, terima kasih 

telah memberikan motivasi serta do’a dalam proses menyelesaikan Skripsi 

ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat 

menjadi kebanggaan mama papa serta orang-orang disekitar kita. 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

7. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

8. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

9. Bapak Ahmad Rifai, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas.   

10. Bapak Suprihatin Ali, S.Sos., M.A.B., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung yang juga merupakan Penguji Utama. Terima kasih banyak atas  

kesediaan bapak yang selalu menyempatkan hadir untuk menguji saya di sela-

sela agenda Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca 



skripsi saya, menyampaikan masukkan, motivasi, kritik dan saran, yang 

sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua 

kebaikan bapak kepada saya menjadi amal yang mengalir terus pahalanya. 

11. Bapak Suripto, S.sos., M.AB., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak 

memberikan arahan, kritik, motivasi, ilmu dan bimbingan kepada penulis 

serta bersedia meluangkan waktu untuk penulis dalam proses penyusunan 

Skripsi ini. Yang banyak membantu penulis, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Semoga semua kebaikan bapak kepada saya menjadi amal yang 

terus mengalir pahalanya. 

12.  Ibu Dr. Baroroh Lestari, S.sos., M.AB., selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang telah memberikan arahan dan bantuannya dalam masa 

perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. 

13. Ibu Mertayana selaku staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Lampung yang telah banyak membantu penulis. 

14. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas 

Lampung, terima kasih atas pengajaran dan ilmu yang telah diberikan selama 

ini kepada penulis. 

15. Terima kasih kepada saudara-saudaraku dari keluarga mama dan papa untuk 

mama sun, ibu , bunda dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu 

yang turut mendoakan untuk kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini hingga 

dapat selesai dengan baik. 

16. Untuk wwww Asmarantika Putri, Gaby Rodorea, Lily Oktaviani, May 

Audina, Ovi Adelia, Putri Mia Delliani, Sayu Linda Anggraeni, Yuliane Dwi 

Putri. Orang yang paling nyebelin dan paling baik disatu waktu HEEEE, 



terima kasih sebanyak banyaknya udah tiga tahun lebih ini kalian telah 

memberikan bantuan, motivasi, candaan, dan saran juga kritik untuk saya 

menjadi lebih baik. Terima kasih cerita-cerita selama di bangku kuliah ini. 

Harus keep contac sampe nini nini yahhh. Inget janji kita someday kita semua 

harus sukses. 

17. Rekan-rekanku (yang katanya anak Alam) Afik, Guswindi, Fidel, Agung, 

Dimas, Risyah, Widi, Eri, Sentong, Bakso, dan Kak May Roni. Terima kasih 

telah selalu menghibur dan memberikan candaan kegemberiaan. Semoga 

dikemudian hari kita bertemu dengan kesuksesan kita masing-masing. 

18. Seluruh angkatan 2012,  untuk Nijun dll, Fidya dll, Yunita dll, Zahra dll, Jojo 

dll, Bagus dll, Ika dll, eka dll. Dan angkatan 2012 dari absen awal hingga 

akhir yang tak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuanya 

selama perkuliahan ini. Semoga kita dapat sukses dan kita dapat bertemu lagi 

di kemudian hari.  

19. Terimakasih kepada teman-teman terbaik selama SMP dan SMA Endris, 

Faria, Gebrilla, Karina, Rara, Sakib, Ogy, Syhelin, Tata, Yolanda, Vivi, 

keluarga4. Terima kasih  selalu memberikan kritik dan saran untuk saya 

menjadi pribadi yang lebih baik, terimakasih telah memberikan motivasi dan 

candaan dari awal kenal sampe sekarang. Semoga kita semua dapat sukses 

menjadi orang yang berguna dan membanggakan untuk kedua orang tua kita 

dan orang-orang disekitar kita.  

20. Terima kasih kepada rekan-rekan KKN Desa Menggala Selatan, Kecamatan 

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Afriska, Gustaf, Roni, Wiwik. 



Terima kasih telah memberikan pengalaman baru dan pelajaran kehidupan 

serta terimakasih  atas kerja samanya selama kita menjalani KKN.  

21. Teman-teman Administrasi Bisnis 2011, 2013, 2014, serta 2015 yang 

senantiasa membantu saya dan memberikan kritik dan saran untuk kemajuan 

saya kedepannya.  

22. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikanya skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 

23. Almamaterku, Universitas Lampung. 

 

 

Bandar Lampung,    Februari 2016 

Penulis, 

 

 

 

 

 

Nia Arnila 


