
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Assalammualaikum wr.wb,  

Alhamdullillahi rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas 

rahmat dan nikmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta 

salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad 

SAW.  

Skripsi ini berjudul “Faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam 

menggunakan jasa KJKS BMT Fajar Pringsewu” merupakan salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di Universitas Lampung. 

Oleh karena itu penulis dengan segala hormat mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya skripsi ini, antara 

lain: 

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

dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

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

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

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

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  

4. Bapak Drs. Pairulsyah, S.Sos., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 



5. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B. selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi 

Bisnis Universitas Lampung dan sekaligus sebagai Dosen Pembahas. 

Terima kasih banyak atas saran, bantuan, dan nasehat-nasehat yang 

diberikan kepada penulis sehingga dapat membantu dalam proses 

penyelesaian skripsi ini.  

6. Bapak Arif Sugiono, S. Sos., M.Si. Selaku Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bimbingan, kritik, saran, bantuannya, ilmu, motivasinya, 

dan kesediaan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Suprihatin Ali S. Sos., M.Sc. selaku Pembimbing Kedua. Terima 

kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, kritik dan 

saran, serta arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak Ahmad Rifa’i S. Sos., M.Si. selaku Pembimbing Utama pengganti. 

Terima kasih atas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta 

arahan dalam menyelesaikan proses skripsi ini. 

9. Ibu Mertayana selaku Staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Terima kasih 

untuk semua bantuannya dan waktunya dalam membantu proses 

penyelesaian skripsi ini. 

10. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Bisnis Unila yang telah memberikan ilmu 

dan pengetahuannya yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Bapak Tugino Kisja (alm) dan ibuku Tasmawati tersayang, yang tak pernah 

henti mendo’akan disetiap sujudnya, yang selalu bekerja keras, mendidik 



dan membesarkan dengan penuh kesabaran, memberikan dukungan dan 

semangat serta motivasi yang tiada henti untuk masa depan dan 

kesuksesanku. Aku sangat menyayangi kalian.  

12. Kedua kakak terhebat pengganti bapak Haris Kisana dan Hartan Sumbawa. 

Terima kasih atas dukungan dan do’a yang sangat membantu dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga adikmu ini bisa jadi orang yang 

membanggakan. 

13. Keluarga besar ABI 2010 tercinta dan Teman-teman seperjuangan ari 

hariyanto, yogga, kafi, jufan, harry h, nuhada, deris, alan, zutama, ruslan, 

andi soe, mustaqim, niko , kiky , ferdy , dian santika, tara, annisa noerlita, 

manda, rifa, aga, arief, alim, devi melisa, intria, nurul, lisa, tria melisa, 

fermansyah, intan, ade prima, made, dody, dayu, daniel, bobby, solihin, 

eriyansah, sunarto, saut, agung, dian novitasari, ratna, meika, terra, puji, 

septi, indah, wenny, marianun, kusuma, mala, sespana, yulia, annisa 

fabiolla, novi elita, fauziah, mutiara permata, lusi, natalia, lala siahaan, 

ranis, lana, merlinda, cety, desy, dan semua teman-teman ABI 2010 yang 

tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan dan 

kebersamaan baik dalam hal perkuliahan maupun hal diluar perkuliahan. 

14. Thanks sob dendy manggara, ramadhan spectaculer, afni syahro,  kapten 

aziz, ferdy @copas, pangky saputra jaya, rudi setiawan, terima kasih untuk 

canda tawa, kebersamaan dan kegilaan kalian haha. semoga kita semua bisa 

sukses. Amin   

15. Teman-teman senior dan junior ABI, rama, dendy, afni, aziz, ferdy, taufick, 

ariandi, may roni, bely, alfred, dicky, ardian, romario, tama, iyoy, agnes, 



vivi, i’am, jun, zul, afiks, dimas dan lainnya yang tidak bisa disebut satu 

persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan keluargaannya.  

16. Keluarga besar HMJ Ilmu Administrasi Bisnis  

17. Teman-teman KKN Gunung Sangkaran Kec. Blambangan Umpu. Kab. Way 

Kanan. Terimakasih buat pengalaman dan kerjasamanya selama 40 hari di 

Bulan Januari- Februari 2013. 

18. Para penghuni markas hevea, rama, afni, pangky, rudi, silvi, heri, terima 

kasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya selama dikostan dan 

seterusnya.  

19. Sahabat-sahabat edo, angger, sigit, rully, agil, wahid, wawan, andi. Terima 

kasih atas kebersamaannya.    

20. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima Kasih 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Bandar Lampung, 04 Desember 2014 

 

Hari Candra 


