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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan karunia-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana di 

Universitas Mercu Buana Jakarta denga judul “Pengaruh Attitude, Subjective 

Norms, Perceived Behavioral Control terhadap Intention to Booking Hotel 

(Studi Kasus Pengguna Aplikasi Traveloka.com)”. 

Peneliti menyadari sebagai manusia biasa dalam penelitian ini tidak lepas 

dari kesalahan dan kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, 

MM., IPU, CMA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, 

memberikan ilmu, memberikan semangat yang tiada hentinya, motivasi, saran, serta 

waktu luang selama bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang 

sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada peneliti demi terselesaikannya 

skripsi penelitian ini. 

Selama proses penelitian dan penyusunan skripsi penelitian ini, peneliti 

banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dari segi bimbingan, saran, 

maupun dorongan moril serta materil sehingga proposal penelitian ini dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini peneliti 

ucapkan Alhamdulillah atas kekuatan Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah 
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mencurahkan anugerah-Nya dan dengan segala kerendahan hati peneliti ingin 

berterima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

proposal skripsi ini terutama kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, Ms selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

2. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., CMA., CSRS. Selaku 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak Dudi Permana, Ph.D Selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen 

Universitas Mercu Buana juga selaku dosen metodologi penelitian yang 

telah sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat dan 

saran-saran beserta motivasi kepada peneliti sehingga proposal skripsi  ini 

dapat tersusun. 

4. Jajaran Program studi manajemen S1, bapak Mochamad Soelton, S.Psi., 

MM., CHRMP dan ibu Ryani Diyan Parashakti, SE., MM selaku sekretaris 

I dan II program studi Manajemen S1. 

5. Kedua orangtua tercinta Bapak Zainil dan Ibu Neneng Hasanah motivasi 

terbesarku yang selalu memberikan doa, dorongan inspirasi dan  pengertian 

yang tak ternilai harganya serta semua dukungan baik moril maupun 

materil. 

6. Teman dan Sahabat Ormawa FEB khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa  

Periode 2016-2017, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Periode 2017-2018. 

Sudah mampu memberikan pengalaman berharga dalam berorganisasi yang 

baik selama penulis berada di dalam Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa 
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periode 2016-2017 dan periode 2017-2018. Terimakasih telah menjadi 

keluarga yang hebat di dalam sebuah organisasi yang hebat. 

7. Seluruh dosen dan staf  Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah banyak memberikan 

segenap ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan tidak terbatas kepada 

peneliti.  

8. Pihak-pihak lain yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih 

atas bantuan, motivasi serta doanya.  

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena nya, mohon saran yang 

membangun dari segenap pembaca, sehingga diharapkan demi perbaikan 

penelitian dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini bermanfaat dan 

dapat menambah pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca pada 

umumnya. Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, peneliti 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam penelitian ini. 

 

Jakarta, 1 Juni 2018 

 

 

 

Molisa Dwi Zane 

 

 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




