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Assalamualaikum WR. WB. 
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“Tinjauan Historis Tentang Benteng Marlborough Sebagai Tempat Usaha 

Dagang Inggris Di Bengkulu Tahun 17-14-1719”.   
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dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Bujang Rahman, M. Si. selaku Dekan  Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 
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6.  Universitas Lampung dan sebagai Dosen Pembahas utama yang telah 

memberikan masukan-masukan serta saran yang baik dan bermanfaat bagi 

penyelesaian skripsi ini 

7. Bapak Drs. Maskun, M. H. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, 

Jurusan Pedidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 

8. Bapak Drs. Wakidi, M.Hum selaku pembimbing I yang telah bersedia 

meluangkan waktunya dan  dengan sabar  memberikan bimbingan, masukan, 

saran, arahan dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi. Bimbingan yang 

bapak berikan selama ini sangat berguna bagi penulis. 

9. Bapak M. Basri, S.Pd.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus 

Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

arahan, masukan, saran dan nasehat dalam membantu menyelesaikan skripsi 

penulis. 

10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah serta para pendidik 

di Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama 

penulis menuntut ilmu di bangku kuliah. Semoga ilmu yang telah diberikan 

dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis. 

11. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan 

motivasi serta selalu mendoakan penulis agar sukses meraih cita-cita. 

12. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak memberikan semangat dan doa 

kalian menjadi motivasi bagi penulis. 



13. Spesial untuk sahabat-sahabat terbaikku Tesa, Vera, Dewi, Mega, Wina, Sia, 

Siska, Heni, Fitri, Neti, Nining,puspo,dll” yang selalu menemani dalam setiap 

hari-hari ku yang selalu setia dalam suka maupun duka, terimakasih atas 

kebersamaan kita selama ini, kebaikkanmu tak kan penulis lupakan. Dan 

sahabatku yang lain semangat terus berjuang demi keberhasilan kita bersama.  

14. Rekan-rekan seperjuangan “Program Studi Pendidikan Sejarah Non Reguler 

2006” yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Senang berkenalan dengan 

kalian dan menuntut ilmu bersama selama dibangku kuliah. 

15. Seluruh kakak tingkat PS. Pend. Sejarah terima kasih telah berbagi 

pengalaman serta wawasan mengenai perkuliahan dan senang bisa mengenal 

kalian. 

16. Seluruh adik tingkat PS. Pend. Sejarah dan semuanya yang sudah kenal 

dengan penulis. 

17. Rekan-rekan PPL di SMA Budaya Bandar Lampung Heni, Sela, Mutia, 

Anggi, Nurarini, Haris, Dedek, Heri. Senang pernah berkerja sama dengan 

kalian dan terima kasih atas doa untuk sebuah keberhasilan kita semua. 

18. Dan semua pihak, untuk orang yang namanya tidak disebutkan, baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung telah membantu kelancaran dalam 

menyelesaikan skripsi, terima kasih banyak atas bantuan dan kerja samanya 

selama ini.  
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Semoga Allah SWT memberikan berkat, rahmat serta kemuliaan-Nya atas 
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sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan diridhoi oleh Allah SWT. 
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