
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, pencipta seluruh 

alam semesta, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas seluruh nikmatnya dan 

ujian yang diberikan sehingga menjadikan penulis lebih kuat. Sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Motivasi Konsumen 

Terhadap Niat Beli Produk Pada Taman Bunga Pitung Nursery di Bandar Lampung “. 

Tulisan ini, yang merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk 

mempersembahkan yang terbaik. Namun sebagai manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis berikan belum dapat 

dikatakan sempurna sehingga masih perlu mendapatkan kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca. 

 

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan, 

bimbingan, pengarahan, dan saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 



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

dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Ibu Aida Sari, S.E., M.Si. selaku ketua jurusan manajemen fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung. 

3. Ibu Yuningsih, S.E.,M.Si. selaku sekertaris jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Univeritas Lampung. 

4. Ibu Lies Andriani, S.E., M.Si, selaku pembimbing akedemik. 

5. Bapak Ribhan, S.E., M.Si selaku pembimbing utama dalam penyusunan 

skripsi ini. Terima kasih atas segala totalitas dan kesabaran yang bapak 

berikan dalam membimbing penulis. Banyak pelajaran yang bias penulis 

ambil dalam proses penyelesaian skrisi ini. 

6. Bapak Mahatir Muhammad, S.E.,M.M selaku dosen pembimbing pembantu 

dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih pak atas saran dan 

kritikannya yang telah banyak membantu saya dalam penyelesain skripsi ini. 

7. Ibu Aida Sari, S.E.,M.Si, selaku dosen pembahas sekaligus penguji utama 

yang telah memberikan saran serta masukan yang sangat begitu berarti bagi 

penulis. 

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA, terima kasih atas 

segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis, selama penulis 

kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA. 

9. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNILA yang telah 

banyak membantu penulis. 

 



10. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, terima kasih banyak atas segala do’a 

dan perhatianya selam ini. Untuk mamah tercinta mohon maaf atas segala 

moment yang pandu lewatin dirumah, I Love You Mom. Untuk bapak, mohon 

maaf atas perbedaan pandangan yang terjadi selama ini, tapi Pandu paham 

maksud bapak baik, untuk kemajuan Pandu nanti kedepanya. 

 

11. Untuk kakak-kakakku, kak Bayu, mungkin kita memang jarang ngobrol, 

ketawa bareng, tapi Pandu tetap hormat dan sayang sama kak Bayu. Buat Kak 

Topan coba lah buat mandiri, biar ngerasain susahnya cari duit jangan Cuma 

ngandelin orang tua, gw yakin lu bisa!. Satu lagi kakak ku, kak Gema, kakak 

yang paling baek, paling tinggi, paling sibuk dan paling banyak duit, makasih 

banyak brother lu dah baek sam gw, gw nggak akan lupa sama semua 

kebaikan lu. 

 

12. Ponakan-ponakan ku yang dah pada gede dan lucu-lucu (Akbar, Amel. April, 

Farel ), doain kak Pandu sukses ya, kalo udah sukses bakal beliin maenan apa 

aja yang kalian suka. 

 

13. Kakak-kakak Ipar ku (Wilis dan Yuli ) makasih dah kasih keponakan yang 

lucu-lucu. 

 

14. Keluarga besar kakek dan nenek ku semua yang ada di Lampung dan di 

Jakarta. Untuk om dan tante, sepupu-sepupu yang nggak bisa disebutin 

semuanya, terima kasih atas dukungan yang diberikan. 



 

15. Sahabat-sahabat terbaik ku, Fabio Loisca, Ricky Gunawan (lek), Livio, Faisal 

Reyhan, Joe, dan Tofel. Semoga kita semua jadi orang sukses bro. amien.. 

Sahabat Untuk Selamanya. 

 

16. Ike duaty seorang yang special di hidup gw, terima kasih atas semua 

bantuannya, semangatnya, walauun bantuinnya pake marah-marah, tai nggak 

apa-apa, sekali lagi makasih banyak ya ike. 

 

17. Temen-temen dikampus khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis (Doddy 

Soelaiman (Aten), Bang Ijal, Ale, Efnedi, Rio, Ahdan, Panji, Tito, Hasrun, 

Ramadhan, Ricky, Ike, Iyut, Elita, Icha, Nia, DLL) sory buat temen-temen 

yang nggak kesebut. 

 

18. Temen-temen yang lain (Dudu, Oki, Angel ) makasih atas semua bantuanya. 

Makasih juga kalian dah mau jadi temen gw, buat dudu semoga bisa jadi MC 

kondang. 

 

19. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut 

membantu dan mendukung penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

 

Demikian kata pengantar ini disusun. Somoga karya ini dapat bermanfaat bagi 

banyak pihak. Mohon maaf atas semua kekurangan dan semoga skripsi dapat 

digunakan sebagai bahan referensi tambahan oleh berbagai pihak, selamat membaca 

dan terima kasih. 


