
 
 
 

SANWACANA 

 

                  
Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Jurusan Manajemen di Universitas Lampung, dengan judul “Analisis Pengaruh 

Insentif Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Bagian Penjualan Pada CV Honda 

Prima Jaya Motor di Dayamurni, Tulang Bawang Barat”. Keberhasilan ini tidak 

mungkin dapat penulis raih tanpa segala kemudahan yang diberikan Allah SWT, 

dukungan orang tua, keluarga, sahabat, Bapak dan Ibu dosen dan bantuan seluruh 

karyawan Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Masih terdapat  kesalahan 

dan keterbatasan karena kekhilafan penulis sebagai manusia, tetapi penulis 

berharap kiranya para pembaca dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini terutama kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Ibu Hj. Aida Sari, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 

Lampung. 



3. Ibu Yuningsih, S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Universitas 

Lampung dan dosen penguji utama yang banyak memberikan kritik dan saran 

yang positif bagi perbaikan skripsi ini. 

4. Bapak Ahmad Faisol, S.E., M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. 

5. Bapak Dr. Ayi Ahadiat, SE., MBA. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang 

telah memberikan ide, gagasan dan saran serta sumbangan pemikiran dalam 

penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis haturkan atas segala bantuan, 

nasihat, arahan, dan bimbingan yang bapak berikan. Nasihat dari Bapak 

sangat berharga dan tidak akan pernah penulis lupakan. 

6. Ibu Lis Andriani, SE., MSi. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang 

telah memberikan ide, motivasi dan nasihat dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, 

khususnya kepada Ibu Ninuk Dewi K., SE., MSc. Akt., terima kasih atas 

bantuan dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 

8. Pimpinan, manajer HRD dan karyawan CV Honda Prima Jaya Motor di 

Dayamurni, Tulang Bawang Barat yang selama ini membantu dalam 

memberikan data-data yang diperlukan bagi penyelesaian skripsi ini. 

9. Teristimewa untuk keluarga besarku, Papi dan Mami ku tersayang, tujuh 

orang  kakak perempuanku, juga Agung, adikku satu-satunya,  dan 

keponakanku semua yang senantiasa mendoakanku, memberikan dukungan, 

motivasi, dan pengorbanan baik moril maupun materiil dan menantikan 

keberhasilanku. 



10. Teman-teman Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung Angkatan 2008, khususnya buat sahabat-sahabatku: Yanthi, Septi, 

Devita, Lega, Elly, Kamseupil Ginting (haha), Uyie, Farita, Dwi, Fajar, Ida, 

Vely, Yana, Adit, Bowo, Dicky, Bayu, Ajie, cs. dan temen-temen jurusan 

IESP  dan AKT: Merley, Desti, Rosi, Yuan, Anisa, Siti, Vinny, Kalian semua 

adalah orang yang luar biasa yang menemani hari-hari perjuanganku 

menempuh kuliah sampai akhir, memberikan dukungan, doa, saran, nasihat, 

tawa, tangis. Banyak hal yang kupelajari dari kalian.  

11. Kakak dan adik tingkat di Jurusan Manajemen, terimakasih atas bantuannya. 

Khususnya mbak seperjuanganku, Mbak Septa, Mbak Ayu, Mbak Ade, Mbak 

Adel, Elis, Lia, dan semuanya yang selalu berbaik hati membantuku dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

12. Bagi pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut 

mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dan balasan atas jasa yang telah 

diberikan kepada penulis, Demikian juga halnya dalam penulisan skripsi ini, 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandar Lampung,   Maret 2013 

Penulis, 

 
 

Novilia Desiana putri 


