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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena berkat dan 

rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul yang dipilih 

oleh peneliti adalah “Pengaruh informasi produk, harga dan kenyamanan 
terhadap kegunaan pengguna dalam upaya mendorong minat beli online di 
Lazada.co.id (studi kasus pada mahasiswa Universitas Mercu Buana, 
Meruya Jakarta Barat)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana, Meruya Jakarta Barat. 

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan, 

ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi isi maupun 

penyajiannya dan peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari bimbingan Dr. Tafiprios, SE., MM selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah memberikan saran, waktu, semangat, pengetahuan dan nasihat yang 

bermanfaat kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti selalu berusaha untuk 

memperbaiki diri menuju kesempurnaan dimasa yang akan datang.  

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak 

menerima bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, saran maupun 

dorongan moril dan material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada 

waktunya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan 

hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, MM, IPU selaku Rektor Universitas Mercu 

Buana. 

2. Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 

3. Bapak Dudi Permana, MM., Ph.D selaku Ketua Program Studi SI 

Manajemen Universitas Mercu Buana Jakarta. 

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta yang telah memberikan segenap 

ilmu yang bermanfaat kepada penulis. 

5. Kepada ibu tercinta Temu Badariyah yang selalu mendoakan, memberikan 

motivasi dan pengorbanannya kepada peneliti sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Kepada kakak kandung peneliti Riyadi, Riyanti, dan Riyono yang selalu 

memberikan doa kepada peneliti. 

7. Seseorang yang istimewa Setyo Asmoro Aji yang telah memberikan doa, 

dukungan, motivasi dan waktu kepada peneliti untuk segera 

menyelesaikan skripsi ini. 

8. Sahabat terbaik peneliti yaitu Cemewew, 9CM dan Plend SMP yang telah 

memberikan semangat kepada peneliti. 
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9. Seluruh teman Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercu Buana, Meruya Jakarta Barat angkatan 2014 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. Semoga kita bisa mewujudkan semua impian kita 

dan tetap bisa berjumpa lagi di lain waktu. Aamiin. 

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 

banyak membantu baik berupa bantuan moril maupun materil sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang 

dimiliki peneliti. Oleh karena itu peneliti selalu berusaha memperbaiki diri dan 

mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 

menambah pengetahuan khususnya bagi penulis, pembaca dan peneliti 

selanjutnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, peneliti 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Terima 

kasih. 

 

 

Jakarta, 12 Maret 2018 

 

 

          Riyani 
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