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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 

kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PENGARUH E-COMMERCE TERHADAP VOLUME PENJULAN (Studi 

Kasus pada Online Shop Ballin.id)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk 
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Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang 

sangat berarti dari berbagai pihak, khususnya Bapak Caturida Meiwanto Doktoralina 

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu, bimbingan, 

semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat yang telah 

diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan 

Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahnya dan 
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ikhlas kepada penulis semenjak kecil.  
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yang telah memberikan segenap ilmunya. 
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terbaik kepada penulis. 

8. Teman-teman seperjuangan yang tercinta khususnya Elis, pepong, Ika, Sarah, 

Mei atas kebersamaan dan bantuan yang berarti bagi penulis. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat 
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kata dengan segala ketulusan dan kerendahan diri, penulis mohon maaf apabila ada 

kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. 
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