
SANWACANA

Assalammualaikum wr.wb.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya,

Subhannallah, Maha suci Allah yang memberikan kelembutan hati bagi setiap

insan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan hati setiap

manusia dan hamba Allah terkasih baginda Rosulullah Muhammad S.A.W maha

suci Allah yang telah memberikan kekuatan pada setiap hamba-Nya. Maha suci

Allah yang selalu memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang

dihadapi oleh setiap insan. Maha suci Allah dengan segala nikmat yang tidak

terhitung pada setiap makhluk hidup yang ada di dunia, nikmat iman, nikmat

Islam, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi dengan judul “PENGUATAN

SEBUAH MEREK TERHADAP CO-BRANDING ( Studi Pada Mahasiswa

Fisip Yang Mengkonsumsi Air Mineral Dalam Kemasan Ades)” merupakan

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis di

Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari

bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak. Dengan rendah hati penulis

menyampaikan ucapan terimah kasih yang sedalam-dalam nya khususnya kepada

kedua orang tua  penulis, papa Makmur Gunawan dan mama Lenna. Terima kasih



untuk semua dukungannya yang tak kunjung henti memberikan semangat dan

motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, serta adikku Irsan Prasmanta.

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. Ibu Dr. Baroroh Lestari, S.Sos., M.AB. Selaku Pembimbing Utama. 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. Ibu Jeni Wulandari, S.AB., M.Si. selaku Pembimbing Akademik. Terima

kasih atas meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan

dalam menyelesaikan proses skripsi ini.



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

untuk semua bantuannya dan waktunya dalam membantu proses

penyelesaian skripsi ini.

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

dan pengetahuannya yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga tercintaku papa dan mama tersayang dan terkasih, yang tak pernah

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

membesarkan dengan penuh kesabaran, semoga kelak aku bisa

membahagiakan kalian dan aku ingin menjadi anak yang bisa

membanggakan kalian . Aku sangat menyayangi kalian, maafkan aku karena

terlalu lama menyelesaikan skripsi ini.

11. Adikku terkasih Irsan Pramanta, belajarlah yang rajin dan cepet

menyelesaikan skripsi nya agar kita berdua dapat membahagiakan papa dan

mama.

12. Untuk kakek, nenek, om, tante tercinta, serta saudara-saudaraku terima

kasih untuk semangat, motivasi dan doa kalian. Untuk apek wiwi kamsia

telah meminjamkan laptop selama pengerjaan skripsi ini =)). Untuk

sepupuku Yessy Fernanda terima kasih untuk motivasi dan doa nya dalam

pengerjaan skripsi ini, semoga ysi cepet menyusul menyelesaikan skripsi

nya.

13. Keluarga besar ABI 2008 tercinta dan Teman-teman seperjuangan Ariandi,

Dirga, Ayu, Rani, Anggun, Goibi, Faris, Ferdy, Damen, Dendi, Rama, Afni,

Budi, Indra, Kukuh, Andika, Zaky, Tegar, dan semua teman-teman ABI

2008 yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan



dan kebersamaan baik dalam hal perkuliahan maupun hal diluar

perkuliahan, semoga kita semua bisa sukses. Amin.

14. Teman-teman junior ABI, hari, ferdy, may roni, bely, alfred, dicky,

yohanes, romario, tambong, niko, iqbal dan lainnya yang tidak bisa disebut

satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan keluargaannya.

15. Sahabat-sahabat apat, ahoq, alok, aheq, inggrid, kak Daniel, kak upay, om

ipul, bule, okta dan lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima

kasih atas support dan doanya.

16. Keluarga besar HMJ Ilmu Administrasi Bisnis.

17. Almamater Universitas Lampung yang memberikan perkembangan,

pemikiran dan tindakan, mudah-mudahan dapat memberikan kebanggaan

bagi almamater serta menjadi sosok yang mampu memberikan sumbangsih

dalam perbaikan negeri tercinta ini. Amin.

18. 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 kesempurnaan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 29 Desember 2014

Taufick Pradipta


