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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

-Motto- 

 Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat : orang yang menuntut 

ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan pahala yang diberikan 

kepadanya sama dengan para nabi. (HR. Dailani dari Anas R.A) 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-

Mujadilah: 11) 

 Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan 

Allah hingga ia pulang. (HR. Turmudzi) 

 

-Persembahan- 

Bismillahirrohmanirrohim 

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT kupersembahkan  

Terlebih untuk Bapak tersayang Bambang Haryanto dan  ibu tersayang Tatik 

Sumiyati, motivator terbesar dalam hidupku yang selalu setia mendoakanku dan 

menjagaku sampai kini. Tak lupa teruntuk keluargaku,sahabatku,orang yang aku 

sayangi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan rahmat, 

taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan 

penelitian pra skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada 

Nabi Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas doa serta 

bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian pra 

skripsi ini dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEPUTUSAN PEMBELIAN ECOMERCE MELALUI SHOPPE”. 

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan 

rasa terima kasih dengan tulus kepada : 

1. Allah SWT pencipta seluruh alam semesta beserta isinya; 

2. Dr.Hj.Olivia Fachrunnisa,SE.,M.Si.,PhD. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Dr.H.Ardian Adhiatma,SE.,MM. selaku ketua Jurusan Program Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung; 

4. Drs. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan bimbingan, 

motiasi, kritik, pengarahan dan saran dan saran yang sangat berguna bagi 

penulis; 

5. Dr.Budhi Cahyono,SE,M.Si. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat 

dan motivasi dalam proses pengerjaan pra skripsi ini; 

6. Bapak/Ibu penguji yang telah memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan 

skripsi ini; 

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis; 
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