
SANWACANA 

 

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus 

juruselamatku karena berkat, kasih serta penyertaan-Nya setiap hari sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

Skripsi dengan judul:”PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK MELALUI 

KINERJA PEMASARAN UNTUK MENCAPAI KEUNGGULAN 

BERSAING (Studi Pada Kawasan Sentra Industri Keripik Lampung)” 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana administrasi Bisnis 

di Universitas Lampung. 

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa 

terimakasih yang mendalam kepada: 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr.Suripto, S.sos, M.A.B selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

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

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung  serta selaku dosen penguji pada ujian skripsi, terimakasih  atas 

segala saran dan masukan yang membangun dalam proses penyelesaian 

skripsi ini. 



4. Bapak Wheny  Khristianto,  S.Sos.,M.A.B.  selaku dosen pembimbing  

utama, terimakasih untuk segala arahan, bimbingan serta keikhlasannya 

dalam mendidik dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan.  yang 

telah sabar dan banyak memberikan arahan serta bimbingannya dalam 

proses penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Maulana Agung  P.,S.Sos.,M.A.B. Terimakasih atas segala saran dan 

masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Bapak Arief Sugiono, S.Sos, M.A.B selaku dosen pembimbing Akademik. 

7. Ibu Merta selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi bisnis yang selama ini telah 

banyak membantu, serta Seluruh jajaran dosen dan  staff  Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan 

pengetahuan bermanfaat selama penulis menuntut ilmu. 

8. Bapak dan ibuku tersayang, rasanya tak cukup beribu terimakasih saya 

ucapkan untuk membalas budi atas segala kasih sayang, perhatian, semangat 

serta doa yang tulus dalam mendidikku hingga sampai sekarang ini. Semoga 

Tuhan memberikan berkat yang luar biasa untuk Bapak dan Ibu. Amin 

9. Keempat adik-adik ku tersayang, Citra Moni Damanik semoga kuliahnya 

lancar dan selalu sukses,  Hengky Prianto Damanik, Richuandi Damanik 

dan Fine Putri Damanik semoga sekolahnya pinter-pinter dan jadi 

kebanggan orangtua. Terimakasih  atas semangat dan dukungannya. 

10. Semua keluarga yang telah mendukung dan menantikan keberhasilanku, 

sepupuku semuanya, saudara ayah dan ibuku. Terimakasih, saya tetap 

memerlukan doa kalian semua. 



11. Special Thanks  untuk Edwarjon Turnip yang selalu memberi dukungan, 

semangat serta doa untukku. Semoga cepat kelar kuliahnya. Amin  

12. Saudara-saudaraku sekaligus teman seperjuanganku. Buat Mika, yang selalu 

gupek, makasih buat dukungan dan semangatnya. Merluk, yang paling rajin 

makasih untuk motivasinya. Centong, sahabatku yang paling sabar makasih 

buat hari-harinya. Jupe, yang suka gak jelas makasih buat waktunya yang 

selalu nemenin aku. Terimakasih untuk persahabatan kita selama ini. Aku 

selalu merindukan kebersamaan kita. 

13. Sahabat-sahabatku di kosan. Dora (jangan cerewet ntar jadi mamak tiri loh 

:D, terimakasih buat dukungan nya nang). Kak imel (makasih untuk 

kebaikanmu kak). Nangka (terimakasih untuk curhatannya nangka). Adek 

Novrie (yang paling alay tapi gak ngaku alay, semangat terus belajarnya de). 

Tantan (ternyata kamu lebay de :D, semangat terus kuliahnya). Vero (plin-

plan nya dikurangin dong). Aknes (pake K bukan G dan bukan AgnezMo, 

kuat makan biar gemuk). Lusi, Astri, Yohana, Intan, Carolina, Purnama, 

Indri, Delima, Febri,  Kak Ivo, Kak Vera, Kak Tikom, Kak Melda Sagala, 

Kak Eby, dan lainya yang tidak bisa saya sebutin satu persatu. 

14. Seluruh teman-teman ABI 2010. Terimakasih untuk kebersamaanya. Sukses 

buat kita semua. Amin. 

15. Kepada keluarga besar GMKI. Bg. Gerchad, Bg. Daniel Marbun, Mika, 

Nanda, Bram dan yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih untuk 

kebersamaanya. Ut Omnes Unum Sint 

16. Jemaat GKPS Bandar Lampung. Terimakasih atas kebersamaanya. Tuhan 

memberkati 



17. Temen-temen PDO Fisisp. Terimakasih untuk ajakan dan kebersamaanya. 

Jadilah garam dan terang. 

18. Saudara-saudaraku di UKM kristen. Tetap semangat buat pelayananya. 

19. Teman-teman KKN Tanjung Anom Januari 2013. Nanda, Elsa, Nita, Veni, 

Mbak Ria, Kak Taofik, Cici Bella, Jo, Lona, Mbak Sri, Ari. 

20. Semua pihak yang telah membantu hingga  terselesaikannya skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

21. Terimakasih kepada Almamater tercinta, Universitas Lampung. 

 

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

dan berguna bagi kita semua. Amin 
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       Devi Yani Damanik 

        

 


