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KATA PENGANTAR 

 

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan Kehadirat ALLAH SWT Tuhan Semesta 

Alam, dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS 

BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG PADA PT 

BANK LAMPUNG KANTOR CABANG UTAMA”. Skripsi ini merupakan 

salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung. 

 

Hambatan, tantangan dan rintangan dalam penulisan skripsi ini tidak dapat 

dihindari dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, dorongan, 

arahan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini 

peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

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

Ekonomi Universitas Lampung, 

2.   Ibu Hj. Aida Sari, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Lampung serta penguji utama pada penelitian ini, atas 

kesediannya memberikan ide, gagasan, saran, serta sumbangan pemikiran 

dalam penelitian skripsi ini, 

3.   Roslina, S.E., M.Si. Selaku pembimbing utama skripsi yang telah banyak 

membantu dan membimbing peneliti pada waktu penelitian dan 

penyempurnaan skripsi ini. Terima kasih atas segala bentuk kesabaran dan 
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kesediaan berupa dukungan waktu, serta pemikiran yang tertuang dalam saran 

dan jawaban segala pertanyaan selama proses penelitian berlangsung, 

4.   Ibu Dr. Dorothy Rouly HP, S.E., M.Si. Selaku pembimbing pendamping yang 

telah banyak membantu dan membimbing peneliti pada waktu penelitian dan 

saat penyempurnaan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan perhatian yang 

tulus. Terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan, waktu, saran, kritik, 

doa serta dukungan yang selama ini telah diberikan kepada peneliti, 

5.   Prof. Dr. Mahatma Kufepakasi, S.E., M.B.A. Selaku Pembimbing Akademik. 

Terima kasih atas bantuan dan saran - saran yang diberikan, 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung yang telah 

memberikan ilmu yang sangat berharga selama peneliti menuntut ilmu di 

program sarjana Universitas Lampung, 

7. Staff Unila yang turut membantu kelancaran skripsiku; Mas Tris, Mas 

Nanang, Mbak Is, Mas Kasim, Mas Nasir (terimakasih pinjaman buku dan 

skripsinya), dan Staff    lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu,  

8. Kepada seluruh pegawai PT Bank Lampung Kantor Cabang Utama yang 

telah memperbolehkan Saya untuk meneliti PT Bank Lampung Kantor 

Cabang Utama    dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan,    

9. Kedua orangtuaku, papa Bambang Eko Suprayogi,S.E. dan mama Pausiah  

Fatmawati, S.E. yang selalu mendoakanku, yang memberiku kasih sayang, 

motivasi, dukungan, pengorbanan baik moril maupun materiil, dan 

menantikan keberhasilanku, 
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10. Kakakku Losevely dan adikku Viko, terima kasih telah menemani setiap 

langkahku, adikku (alm) amel yang lebih dulu menjadi “penghuni langit”, 

semoga damai dalam tidur panjangmu, meski tak pernah kakak lihat, tapi Aku 

yakin engkau melihat kakak dari sana dan Nenekku terima kasih telah 

menyayangi dan merawatku dari kecil sampai sebesar ini atas setiap cinta dan 

kasih sayang tulus yang terindah di dunia, aku bangga dan bersyukur karena 

allah SWT menganugrahkan Nenek yang luar biasa dalam hidupku, 

11. Selvi Eliandita, Kekasih Hatiku yang senantiasa membantu dan menemaniku 

disaat sedih  dan senang. Terima kasih atas doa, perhatian dan semangat yang 

luar biasa selama dalam penyusunan penelitian ini, 

12. Para sahabatku Syahrizal, Arief C, Ayub, Ichsan, Iman, Frassyda, Dicky, 

Debol, Ario, Apri, Irfan, Egi, dan Ramdan terima kasih atas semangat dan 

doa nya selama ini, 

13. Sahabat-sahabatku sepermainan dan seperjuangan dalam meyelesaikan 

skripsi : Agung, Adji,  Tama, Tatang, Prashadio, Rio, Dona, Yulius, Arief, 

Ossy, Dina, Oyen, Bekel ,Ratu, Gita, Eva, Fifi, Audi, Ranis, Herly, Farras, 

Try, Edo, JP, Redy, Merian, Jaka, Yasser, David, Tio, Deni, Yudhi, Diono, 

Yipi, Fadel, MM, Erie, Farid, Putu, Fazrie, Putu, Prima, Bayu, Egi, Syarief, 

Ciko, Catur dan buat semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

yang turut mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih 

banyak buat semua yang sudah membantu dan semangatnya tanpa pernah 

lelah untuk selalu memdampingi dalam suka dan duka, senang bisa mengenal 

kalian semua dalam memperjuangkan skripsi ini, sukses selalu buat kalian 

semua, 
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14.   Sahabat-sahabatku seperjuangan dari SMA : Fergi, Eki, Sani, Amir, Armando, 

Ade, Arif, Wenandra, Try, Pandi,  Dino, Lukas, Gustirawanda, Yulina, Muli, 

Nisa, Danisa, Ayu dan teman-teman SMA yang lainnya terimakasih telah 

menemani dari SMA dan terimakasih atas dukungannya selama ini, 

15.  Saudara-saudara KKN Desa Negeri Katon, Arendra, Agam, Rian, Yanto, 

Awari, Aris, Adhe, Ayu, Astri, Beatrix Terimakasih atas kebersamaan dan 

semangatnya. 

16. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga   

Allah SWT membalas seluruh budi baik yang telah diberikan kepada kita 

semua. 

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

karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, akan tetapi 

sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 
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