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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Segala puji dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan tepat 

waktu. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW. Skripsi dengan judul “Tadlis&Taghrir pada Transaksi dalam E-

Marketplace” ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. 

Penulis mengucapkan terimasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan 

dukungan serta memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain: 

1. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikandoa, motivasi, nasihat, saran, dan 

tempat untuk berkeluh kesah sehingga penulis dapat dimudahkan dalam setiapurusan. 

2. Kedua adik penulis, Prima Setya dan Rahma Asy-Syifa yang selalu siap sedia untuk 

membantu penulis dalam hal-hal yang tidak dapat dihitung dengan materi. 

3. Eko Fajar Cahyono, SE.,M.E., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam 

membimbing, memberikan arahan serta saran dalam penyusunan skripsiini. 

4. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Si.,Ak. Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Airlangga, bersertajajarannya. 

5. Dr. Raditya Sukmana, SE., MA. selaku Ketua Departemen EkonomiSyariah. 

6. Noven Suprayogi,SE., M.Si., Ak. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Islam 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UniversitasAirlangga dan selaku dosen wali penulis.. 

7. Seluruh staf pengajar, staf Departemen Ekonomi Syariah, staf Akademik serta staf 

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah 

memberikan kemudahaan dalam administrasiskripsi. 

8. Kakak sepupu penulis, Okta Reyna yang selalu menemani penulis dan selalu sedia 

untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan.Anggi Aprilli, Dewi Puspitasari, dan 

khususnya Bella Suci yang telah memberikan bantuan, dukungan, nasehat, dan doa 

dalam penyelesaian skripsiini. 

10. Untuk teman dekat penulis, Hana Fatimah,yang menampung segala keluh kesah, 

memberi semangat serta do’a dan memberi semua bantuan yang dibutuhkan penulis 

selama menjalani perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini. You are my half world! 

11. Untuk Rahadian Firdaus, terimakasih untuk selalu bisa diandalkan dan selalu bisa 

merangkap menjadi semuanya, teman, musuh, tempat berkeluh-kesah, support system, 

dan yang terpenting, editor! Hehe, thankyou so soooooo much!  

12. Untuk teman penulis sejak SMA, Naila, Yundha, Novy, Iqbal, dan Maulana, yang selalu 

mendukung penulis dan memberikan semangat. 

13. Untuk teman penulis yang tidak tahu sejak kapan, Rahmah Erka, yang hampir selalu 

memberikan bantuan di saat-saat genting selama penulis membuat skripsi ini. Makasih 

macbook-nya, max! 

14. Untuk seluruh keluarga EKIS 2015 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Terimakasih untuk pertemanannya yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. 
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15. Untuk teman-teman yang meskipun jauh tapi tetap selalu bisa menjadi pemberi 

semangat, Sena, Kanda, Macky, Chriss, dan seluruh penghuni kosan Clyde, terimakasih 

sudah selalu menjadi tempat penulis melepas penat. 

16. Untuk seluruh responden yang telah bersedia mengisi kuesionair demi kepentingan 

penelitian ini dan seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak turut serta dalam 

terselesaikannya skripsi ini. 

17. Untuk Trisnaning Setya Sutjipto, terimakasih untuk tidak menyerah dan tetap berproses 

dalam menyelesaikan skripsi ini. You did well, girl. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis 

sangat berterima kasih apabila ada kritrik dan saran yang dapat membangun sehingga 

skripsi ini dapatdisempurnakan. Akhir kata, dengan segala keterbatasan, penulis 

berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Surabaya, 9 Januari 2020 

 

 

 

             Trisnaning Setya Sutjipto 
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