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SANWACANA 

 

 

Puji syukur atas berkat rahmat serta hidayah dari Allah SWT juga junjungan Nabi 

besar Muhammad SAW, skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul 

“KAJIAN TENTANG MOTIVASI HEDONIK DAN UTILITARIAN DALAM 

PERILAKU PEMBELIAN ONLINE (STUDI MAHASISWA YANG 

MELAKUKAN PEMBELIAN ONLINE DIBANDAR LAMPUNG)” merupakan 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis di 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. 

 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Drs. Hi Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fisip Unila. 

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

sekaligus Pembimbing Akademik. Terima kasih bimbingannya selama ini 

selama saya menempuh pendidikan dikampus arahan da motivasi bapak 

sangat bermanfaat buat saya kedepannya. 

3. Bapak Suphatin Ali, S.Sos, M.AB. selaku pembimbing yang telah 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh 

kesabaran, memberikan saran, serta nasihat yang amat berharga bagi saya, 

terima kasih banyak pak. 

4. Ibu Dr. Baroroh Lestari S.Sos, M.AB. selaku dosen penguji yang telah 

memberikan saran, kritik untuk hasil skripsi saya menjadi lebih baik dan 

motivasi yang bermanfaat untuk membangun saya lebih baik kedepannya. 

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

dengan berbagai ilmu pengetahuan. 



6. Ibu Merta selaku staf jurusan Administrasi Bisnis yang selama ini telah 

banyak membantu dan memberi nasehat, serta Bapak dan Ibu staf  Tata Usaha 

Fisip Unila. 

7. Keluarga tercinta Papa Welson dan Mama Dewi Gustini S. Pd. terima kasih 

atas dukungan baik moril dan materil, doa, kasih sayang, perhatian dan 

semangatnya. Ayukku Wenny Wulandari, Adikku Meirani Trikusuma dan 

kakak iparku Abdi Nurloh Rayes atas bantuan, kasih sayang, support, kritikan 

dan saran yang diberikan yang terus menjadi motivator utama bagi penulis, 

tak lupa keponakanku yang lucu-lucu Gita dan Fadhil.  

8. Yayiku H. Jaya Zaini (ALM), Nyaiku Hj. Roihan (ALM), Unggangku 

Muhammad Thoyib (ALM), Kajutku Hj. Haunai (ALM), dan nyai Hj. Ning 

ayu terima kasih atas bimbingan serta nasehat akas selama ini akhirnya ika 

bisa menyelesaikan tugas pendidikan di bangku kuliah. 

9. Keluarga besar H. Jaya Zaini (ALM) serta keluarga besar M. Thoyib (ALM) 

terimakasih atas nasehat dan dukungan kalian semua. 

10. Sepupu ku Tiara Apriyanti, Try Mandala Putra, Chintya Hilari terimakasih 

atas dukungan dan bantuan dari kalian semua aku sayang kalian. 

11. Keluarga Griya hot savel mb Ay, mb Gled, dan mb Eng terimakasih atas 

dukungan dan nasehat-nasehat dari kalian semua selama ini. Sedih rasanya 

kita harus pisah yang biasanya selalu ngegalau, ketawa-ketawa, dan hangout 

bareng dan sekarang mau ngk mau harus pisah. Janji ya temen-temen jangan 

pernah putus komunikasi. 

12. Kak Dio Rasuwanda terimakasih banyak ya kak atas segala 

bantuan,dukungan dan nasehatnya. 

13. Sahabat-sahabatku dari awal kuliah iam, Inggrid, Made, Gede yang biasanya 

dateng pas ada perlunya doang, Yudha, Heral terimakasih atas persahabatan 

yang kalian berikan selama ini, semoga 3 atau 4 tahun kedepan pas kita 

ketemuan udah dapet kerjaan tetap dan sukses semua ya. 

14. Sahabat seperjuangan jeng jun, vivi, Enong Herdiyani, Agnes, Iyoy, Ega, 

Eriza, semua yang udah kita lewatin kemaren bakal jadi cerita kita pas 

ketemu beberapa tahun kedepan nanti. 

15. Temen-temen main Abi 2011 Ade, Bekti, Rinda, Yuki, Putri, Hilda, Ena cibi, 

Metha, Ratih, Laila, Ratu Keket, Suhe, Zeva, Riko, Willy, Habibi, Tomi, 



Agung, Andreas, Rama, Damar wicak, Yayan yanto, Oci, Wiliam, Ahwa, 

Balkis, Angga, Fenika, Hany, Umam, Willy, Anas,dll maaf nggak bisa 

nyebutin satu-satu. Terimakasih temen-temen 3 tahun lebih kita kuliah bareng 

nggak akan pernah aku lupain masa-masa kita kuliah dulu. 

16. Temen-temen KKN Desi, Miranti, Dewi, Andre, bang Angga, kak dio, Clara, 

Eki, mb Dian, mb Duma. Terima kasih atas 40 hari lebih yang 

menyenangkan. Masa bersama kalian tak  akan pernah dedek lupakan. 

17. Kakak-kakak dan Adik-adik tingkat Admnistrasi Bisnis terima kasih atas 

kebersamaan kalian semoga Administrasi Bisnis Fisip Unila tetap bersatu. 

18. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

19. Almamaterku Tercinta.  

 

Penulis berharap Allah SWT membalas kebaikan dan pengorbanan mereka. 

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi kita. Amin, 

 

 

Bandar Lampung, 17 April 2015 

Penulis 

 

 

 

 

Erika Oktania 
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