
 
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini 

dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul “IMPLIKASI KEMASAN DAN 

FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN TOKO TERHADAP PERILAKU 

PEMBELIAN IMPULSIF PADA KONSUMEN MAINAN ANAK-ANAK DI 

KOTA METRO” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Administrasi Bisnis di Universitas Lampung. Dalam proses pembuatan skripsi ini 

sudah banyak bantuan yang penulis dapatkan baik berupa do’a, dukungan, saran, 

bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak yang tiada habisnya. Maka 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

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

Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.AB. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis. 

3. Bapak Drs. A. Effendi., M.M selaku Pembimbing Akademik. 

4. Bapak Suprihatin Ali S.Sos., M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 

kesabaran, memberikan saran, arahan, serta nasihat yang amat berharga. 

Penulis ucapkan permohonan maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis 

selama ini. 



5. Bapak Ahmad Rifa’i S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun untuk hasil skripsi 

yang lebih baik dan motivasi yang bermanfaat. Penulis ucapkan permohonan 

maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

6. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Bisnis yang telah membekali penulis 

dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

7. Ibu Mertayana selaku Staff Jurusan Administrasi Bisnis yang selama ini telah 

banyak membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. 

8. Kedua orangtua, Ayah Yohanes Sugito (Alm), dan khususnya Ibunda tercinta 

Ibu Vincentia Tuti Yani serta kedua kakak tersayangku, Benediktus Banu 

Ardi Laksana S.T dan Ignatius Brian Fabianto terima kasih atas segala cinta, 

kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak berkesudahan serta setiap do’a 

yang terpanjatkan penuh harapan  hingga detik ini. Kita adalah keluarga besar 

dengan semangat dan jiwa yang besar.  

9. Perempuan-perempuan baik, sabar, murah hati yang dihadirkan sebagai 

sahabat penuh sukacita dalam setiap hari-hariku, Ega Sabrina Loventia, 

Herdiyani, dan Yornelis Dwi Setia Riyanti. Terimakasih ku ucapkan atas 

segala apa yang boleh aku dapatkan dan rasakan dalam setiap sukacita dan 

dukacita yang terjadi dalam hidup kita. Mohon maaf atas segala hal yang 

kurang berkenan bagi kalian. Biasa, namanya juga sahabat. 

10. Perempuan-perempuan baik, sabar, murah hati yang membawa kita sebagai 

sahabat penuh sukacita dalam setiap hari walau jarak yang membawa kita 

pada kerinduan dan kebahagian yang selalu di nanti, Padma Cininta, 



Viviantara Haidir, Nia Veronika. We are not sarcastic, we are best friend, we 

are just hilarious. 

11. Teman-teman terbaik, Yudha L., Vera M., Eriza Z., Sendy O., Rika A., 

Nabilla, Lolianda, Intan A., Nanda K., Erika O., Agung Devin, Inggrid K., Ni 

Made R., Rinda, Ade S., Bekti P., Yuki, Rifki Putri, Ena S., Ratu C., Lailatul, 

Ratih D., Ahwa, Vivi A., Supriyanto, Ogi I., Tommy, Yayan, Heral Maki, 

Umam, Anas K., Frananda dkk, dan semua teman angkatan ABI 011 yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala kebaikannya ya, 

mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan perbuatan yang tidak berkenan. 

12. Teman senior, kak May Roni, kak Fahmi, kak Ruslan, kak Andi, mba Shinta, 

mba Anggun, mba Cety, mba Tara, mba Terra, mba Devi, dan adik tingkat 

Administrasi Binsis, terima kasih sudah membantu selama proses pembuatan 

skripsi dan dukungan yang membuat saya selalu semangat. 

13. Teman baik, Rizki Widyastuti, Rosmawati S.T, Listianto S., terimakasih ya 

dorongan semangat, do’a dan segala bantuan yang selalu diberikan dengan 

tulus, maaf ya kalau selalu merepotkan. 

14. Teman-teman KKN Desa Toto Projo Kecamatan Way Bungur: Sakinah, Ajrul 

Mukminat S.Pt., Amita Juliana, Agung AP, Alfarendi Wicaksono, Adi 

Wijaya, A. Junaidi, Agus, Dito. Terimakasih atas waktu 40 hari dan waktu 

selamanya menjadi teman yang menyenangkan. 

15. Semua pihak yag tidak dapat disebutkan namanya satu per satu, yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saat ini hanya dapat ku 

balas dengan ucapan terimakasih. Semoga kelak hidupku dapat membantu 

kalian. 



16. Almamater Universitas Lampung yang turut mendewasakanku, baik dari segi 

pemikiran dan tindakanku. 

 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin.  
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