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MOTTO 

.:. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah maha 

mengetahui apa yang kamu lakukan 

( QS. AI Mujaadilah :11) 

.:. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya dia akan mengadakan 

baginyajalan keluart dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka

sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (keperluan)nya. 

(QS. Ath - Thalaaq: 2-3) 

.:.	 Orang yang besar adalah bukan yang otaknya sempumat melainkan orang

orang yang dapat mempergunakan yang tcrbaik dari otaknya yang tidak
 

sempuma.
 

(Aristoteles)
 

.:.	 Hidup memang kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan, senua hasrat dan 

keinginan adalah buta jika tidak discrtai pengetahuan. Segala pengertahuan 

adalah hampa jika tidak diikuti pekexjaan. Dan setiap peketjaan akan sia-sia 

jika tidak disertai cinta. 

(khalil Gibran) 
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1'lALAMAN f'£RSEM8A1'lAN 

I';, 

Sk.rlpwlNWkMpeY~~: 

.:.	 Ibuku Sri Wahyuningsih, dan bapakku Tedjo Pumomo tercinta, terima 

kasih atas kasih sayang dan cinta yang selalu diberikan serta doa yang 

tiada henti-hentinya , yang selalu menyertai langkahku selama ini, 

.:. Kakakku Teddie Dian Patria yang baik hati sclalu mcmbantu dan 

mendukung saya 

.:. Sem.ua teman-tem.anku yang se1alu mendukung dan mem.bantu saya 

dalam menyusun skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: 

"ANALISIS MOTIVASI KONSUMEN TERHADAP KEINGINAN 

MENABUNG OJ BANK MANDIRI GABANG BRIGJEN KATAMSO 

YOGYAKARTA" ini dapat terselesaikan. 

Maksud dan tuJuarl dai-i Periuiisan skripsi ini untuk urttuk memenuhi 

i*rsYcihttan paJa prognhrt ~ta satu ~kortt>fui Manajemen UiHVersitas Jsitlm 
, .. ' i ' , 

l~Jt>nes is. 
, 

da~m penyusunan skripsi ini, pemiHs banyak mendtip~tkan bantuan 

'rupa dbrbngan, dukungan dan masukan yang membangun dart berbagai pihak. 

bl~h kateiht itu, penulis mengucapkan terithakasih yang sed~iam-dalamnya 

ke~ada ptlulIt-ptkak berikut irli: 

1.	 Bapak tits. Suwars0l1o M, MA, selaku t)ekan Fakultas Ekortotnt Universitas 

Islam Indonesia, yang telah memberi izin kepada penulis untuk menyusun 

skripsi. 
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2.	 Bapak Drs. Albari M.si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah 

memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari awal sampai 

terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

3.	 Bapak Arlef Dennawan sebagai kepala cabang bank Mandiri cabang Brigjen 

Katamso Yogyakarta yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan 

penelitian di Bank Mandiri. 

4.	 Bapak Amrih Priyo, Bapak Samto, dan mba miya di Bank Mandiri atas 

bantuan dan saran-sarannya. 

5.	 Ibuku Sri Wahyuningsih, bapakku. Tedjo Pumomo, dan kakakku Teddie 

tercinta dengan segala kasih sayang yang tak pemah kering, dukungan serta 

doa yang sangat berarti dan tak temilai. 

6.	 Teman-teman di kampus un Manajemen: Sari, Dian, Diana, Nururin, Anisa, 

Doni, Niko, dan Thomas makasih atas persahabatan yang indah selama ini 

semoga kita tetep bersahabat sampai kapanpun. 

7.	 Anak-anak Manajement Community 200112002 terima kasih atas doa dan 

dukungannya sampai saya bisa lebih maju seperti ini. 

8.	 Temen-temen satu bimbingan yang semuanya perempuan, terima kasih atas 

saran dan tukar pikirannya. 

9.	 Dosen serta seluruh karyawan, Perpustakaan, Referensi FE UII yang telah 

memperlancar penulisan skripsi ini. 
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10. Teman-temanku di Indosat Kotabaru: mba Upik, mba Diah, mba Puspita, 

mba Dini, mba Lya, dan mas Rizal yang sudah memberikan ijin bimbingan 

skripsi disaat kerja. 

Serta semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin disebutkan 

satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, semoga Allah SWT memberikan 

balasan atas segala amal dan kebaikan, amien. 

Akhimya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan 
.~ 

menambah khasanah ilmu pengetahuan. 

Wassalamualaikum Wr.WB 

Yogyakarta, Januari 2005 

Penulis 
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