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SANWACANA 

 

 

 

 

 
 

Bismillahirrahmanirrahim... 
 

 

Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang 

berjudul “Pengaruh Persepsi dan Sikap Mahasiswa terhadap Tingkat Adopsi 

E-book sebagai Sumber Informasi (Studi pada Mahasiswa S1 FISIP 

Universitas Lampung Angkatan 2010-2011)”. Adapun maksud dari penulisan 

skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat dalam upaya untuk mencapai gelar 

Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung . 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas 

dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat teselesaikan dengan bantuan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan  

rasa hormat dan ucapan terimaksih kepada: 

 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 
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2. Bapak Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta selaku Pembimbing 

Akademik. 

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si, selaku Ketua Penguji serta Pembimbing, atas 

segala bimbingan, masukan, saran, kesabaran dan waktunya yang telah 

diberikan kepada penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

4. Ibu Dr. Tina Kartika, S.Pd, M.Si, selaku Dosen Pembahas yang telah 

meluangkan waktunya serta masukan, kritik, dan saran perbaikan yang sangat 

bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi universitas Lampung, Ibu Nanda , Ibu Nina, 

Ibu Dhanik, Ibu Hestin, Ibu Wulan, Ibu Ana, Ibu Ida, Ibu Tina, Ibu Bangun, 

Pak Teguh, Pak Rudi, Pak Agung, Pak Riza, Pak Andy, Pak Woko, Pak Ces, 

Bapak Toni, Pak Firman yang telah memberikan ilmu yang sangat 

bermanfaat bagi penulis selama di perkuliahan hingga kelak dalam 

menghadapi dunia kerja. 

6. Mas Agus, Pak Jou atas bantuannya dalam persiapan seminar hingga ujian 

skripsi. 

7. Kedua orang tua, Bapak Hadi Prayitno dan Ibu Rumini yang senantiasa 

memberikan doa, semangat dan selalu arif serta sabar dalam mendidik dan 

membimbing baik moril, spiritual dan materiil Serta kakak dari penulis Mifta 

Huljannah dan Triyani yang telah memberikan motivasi dan  mendoakan 

penulis dan tak lupa si kecil Rayhan, Putri dan Syifa yang selalu 

memeriahkan hari-hari di rumah. 
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8. Keluarga kedua penulis, bapak Sukirman dan Ibu Maryamah yang sudah 

merawat dan membimbing serta mensuport kegiatan-kegiatan penulis selama 

empat tahun di bangku kuliah serta saudara seperjuangan Ryan, Pika dan 

Ikhsan yang sudah banyak memberikan senyuman dan kebahagiaan ke dalam 

kehidupan penulis. 

9. Aris Sudaryanto atas doa, dukungan, dan semangat untuk penulis selama 

empat tahun sampai detik terakhir penyusunan skripsi. Terimakasih kamu 

selalu ada saat suka dan duka, mengajariku banyak hal dan menjadi perisaiku 

saat aku lemah. 

10. Penguin of Madagascar Unila, Ia, Echa, Esy, Mba Sasha, Kak Tira, yang 

telah memberikan semangat dan pengalaman berharga selama kuliah dan 

menjadi sahabat saya sejak awal perkuliahan terima kasih atas persahabatan 

kalian selama ini. 

11. Para sahabat D’Backpacker, Dwi, Eka, Elmi, Hapip, Intan, Jerry, Rifky, Rudi, 

Yie, yang sangat berperan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini dan sangat berperan dalam menghabiskan waktu luang dengan 

bermain UNO, Haha… Sangat luar biasa bersahabat dengan kalian manusia-

manusia unik dan kreatif yang sudah memberikan harapan dan kehidupan 

baru untuk penulis, Thank’s for everything, Guys !!!  

12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi ‘10, Galuh, Ata, Rio, Darwin, 

Kito, Pendy, Dewi, Deka, Rina, Imam, Sigit, Dio, Dina, Ani, Leni, Siti, Sumi, 

Hesti, Oemar, dan seluruh teman-teman kuliah yang telah memberikan 

berbagai keceriaan dalam perjalanan masa kuliah ini. 
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13. Seluruh teman-teman Ilmu Komunikasi, 2011, 2012 dan 2013 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, sukses buat semuanya dan selalu jaga nama baik 

Jurusan. 

14. Kepada pembaca skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua. Amin.       

 

Seluruh pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah S.W.T membalas seluruh 

ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi 

ini bermanfaat. 

 

 

BandarLampung,  20 Mei 2014 

Penulis, 

 

 

 Iin Deviyanti 


