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Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan judul “Pengaruh Citra Merek, Kemanan dan Kepercayaan

Menggunakan E-commerce terhadap Keputusan Pembelian, Studi pada

Pelanggan Lazada.co.id”. Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar

sarjana pada Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Mercu Buana.

Penyusunan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang

sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis

ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan skripsi ini terutama kepada:

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

2. Dr. Harnovinsah, AK., M.Si., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mercu Buana.

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

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.
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4. Ibu Febrina Mahliza, SE., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

memberikan saran, waktu, bimbingan, semangat, pengetahuan, dan nasehat-

nasehat yang sangat bermanfaat demi terselesaikannya skripsi ini.

5. Para dosen dan staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Mercu Buana yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya bersedia

membantu segala urusan dan mencurahkan segala ilmu yang dimiliki.

Semoga di hadapan Allah SWT menjadi amal jariyah Bapak/Ibu. Aamiin.

6. Teristimewa, kedua orang tuaku dan keluarga besar tercinta yang telah

memberikan semangat, doa dan dukungan moral yang tiada henti-hentinya

kepada penulis serta memberikan banyak inspirasi dalam menyelesaikan

skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari kesalahan dan

kekurangan akibat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu,

penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan yang membangun dari

berbagai pihak. Selain itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis

memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan

pembaca pada umumnya.
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