
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Bismillaahirrahmanirrahim Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

yang telah memberkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Skripsi dengan Judul “Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap 

Keputusan Pembelian Bedak Muka Merek Wardah (Studi Pada Mahasiswi S1 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung)” ini disusun 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis 

(S.A.B) di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak 

dapat diselesaikan tanpa kehendak Allah SWT dan bantuan dari berbagai 

pihak. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan 

terima kasih kepada: 

 

1. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. Suripto, S.Sos., M.A.B selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Lampung dan juga selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan masukan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama 

yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, banyak 

memberikan masukan, arahan, setra nasihat yang sangat berharga dalam 



 

proses penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan permohonan maaf untuk 

setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

4. Bapak Mohammad Machrus, S.E., M.Si selaku Dosen Pembahas yang 

telah memberikan saran, masukan dan kritik yang membangun untuk hasil 

skripsi yang lebih baik dan motivasi yang bermanfaat. Penulis ucapkan 

permohonan maaf untuk setiap salah dan khilaf penulis selama ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta staff Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis yang 

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

6. Keluarga tercinta kedua orang tua, Ayahku Ahmad Murijan, dan 

khususnya Ibunda tercinta Ibu Sunarti, kakakku Iwan Purwanto, kakak 

iparku Dwi Arti, dan keponakanku Lucky Ramadhan serta keluarga 

besarku terimakasih atas segala cinta, kasih sayang serta selalu 

mendoakanku, memberikan dukungan dan motivasi.  

7. Maulina Agustin dan Hilda Andini terimakasih untuk kebersamaan serta 

dukungannya selama ini, untuk Ratih, Lailatul, Dini, Ahwa terimakasih 

atas kebaikan kalian. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan 

bagi kalian. Semoga kita menjadi teman dan orang yang sukses dunia 

akhirat. Amiiin. 

8. Teman satu bimbingan, Rinda dan Yuki. Serta Ahmad Junaidi teman yang 

selalu membantuku dan teman paling heboh M.Irham dan Vivi.A. 

terimakasih atas kebaikan kalian semua. 

9. Teman-teman seperjuanganku di Ilmu Administrasi Bisnis angkatan 2011, 

Bekti, Putri, Inggrid, Made, Erika, Ratu, Adin, Umam, Heral, Agnes, 

Yornelis, Hediyani, Eka, Hotma dan semuanya yang tidak bisa disebutkan 



 

satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebaikan kalian, mohon maaf 

jika banyak kesalahan kata dan perbuatan yang tidak berkenan. 

10. Sahabat-sahabatku, Nurdiana, Vindy, Juliani, Aisah, Eva, Intan, Ester, 

Dewa, Farras, Farah, Dhia, Nina dkk. Terimakasih atas kebaikan kalian. 

Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan bagi kalian. 

11. Teman Kosan Astri Dewi Sri, Ayu, Fitri, Desi, Nungky, Mbok Luh Leni, 

Arum, Yohana, Icha, Ainun, Yuli dkk terimakasih untuk kekeluargaan 

dan kebaikan kalian yaa, mohon maaf jika banyak kesalahan kata dan 

perbuatan yang tidak berkenan. 

12. Almamater Universitas Lampung yang turut mendewasakanku, baik dari 

segi pemikiran dan tindakanku. 

 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini 

dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

 

Bandar Lampung, 25 April 2015 

Penulis, 

 

 

Ena Susana 

 

 

 


