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PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI 

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam 

lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi 

kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penulis dan harus menyebutkan 

sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah. 

Dokumen skripsi ini merupakan hak milik Universitas Airlangga. 
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal 

skripsi yang berjudul judul “Analisis indikator perilaku konsumen terhadap 

perdagangan elektronik (E-marketplace) di Indonesia dengan menggunakan 

metode Media Richness dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model”. 

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Indah 

Werdiningsih, S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing I dan Faried Effendy, 

S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing II, yang dengan sabar dan ikhlas 

membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sampai 

terselesaikannya proposal skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada 

orang tua, keluarga, orang terdekat, teman-teman S1 Sistem Informasi 2016, 

dan pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada 

penulis.  

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi ini 

banyak terdapat kekurangan, untuk itu penulis selalu bersedia dan terbuka 

dalam menerima saran serta kritik yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat 

memberikan manfaat dan wawasan yang berguna, Amin Yaa rabball allamin. 

  

Surabaya,  1 Desember 2019 

Penulis 

 

Miftahulhuda Dewantoro 

 

http://www.unair.ac.id/site/menu/show/52/lecturer-detail/1282/faried-effendy-ssi-mkom
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis indikator perilaku konsumen 

terhadap perdagangan elektronik (E-marketplace) di Indonesia dengan menggunakan 

metode Media Richness dan Behavioral Decision and Cognitive Cost Model” bisa 

terselesaikan dengan baik. 

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bantuan dan 

dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali 

ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya dalam kehidupan 

penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. 

2. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan motivasi hidup bagi putranya 

dan berkorban dikala senang maupun duka sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

3. Indah Werdiningsih, S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing 1 atas kesabaran 

dan arahan dalam membimbing, serta memberi ilmu, pelajaran berharga, 

koreksi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

4. Faried Effendy, S.Si., M.Kom. selaku dosen pembimbing 2 atas kesabaran dan 

arahan dalam membimbing, serta memberi ilmu, pelajaran berharga, koreksi 

dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Faried Effendy, S.Si., M.Kom.. selaku dosen wali yang dengan sabar 

memahami, membimbing dan memberi motivasi serta semangat sejak awal 

masa perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan. 

6. Seluruh Dosen Sistem Informasi yang telah memberikan ilmu kepada penulis 

selama masa studi hingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan baik. 
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7. Seluruh staff Prodi S1 Sistem Informasi yang membantu selama perkuliahan 

berlangsung sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan dengan lancar. 

8.  Selaku kakak tingkat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 

membantu, mengenalkan dan mau mengarahkan saya ke hal-hal baru yang tidak 

saya pernah dapat sebelumnya.   

9. Jajaran HIMSI, terutama anggota dan semua staff KWU, Mbak 

Rifatulhikmiyah, Mbak adhivi, Mas obby yang tidak bosan-bosannya memberi 

bantuan, kritik, saran dan konsultasi gratis untuk topik TSI secara online dan 

langsung kepada penulis. 

10. Teman-teman “SANTUY” (Rama, Teduh, Ikang, Judin) yang siap sedia 

memberikan keceriaan, kebahagiaan, tawa. Menemani dikala waktu senggang 

dengan bermain game. Tidak luput rifky dan sumin (Aditya) memberikan 

bantuan dan selalu saya repotkan ketika berada di kostnya. setiap hari dari awal 

ospek hingga saat ini, semoga allah swt membalas semua kebaikan kalian.  

11. Septian Angga (asep), Rizal gunawan dan Rafifatul husna selaku sahabat  yang 

menjadi teman di luar jam perkuliahan. 

12. Selaku teman ngopi bareng di warkop yang tidak pernah menolak diajak. 

13. Teman-teman (Nadilla S dan Novia N.K) kulineran yang telah membantuku 

dalam kegabutan dikala butuh hiburan selain ngopi. 

14. Teman-teman SI angkatan 2016 yang selalu memberikan keceriaan, 

kebahagiaan, canda, tawa, dan sukacita selama perkuliahan. Setiap hari dibuat 

bahagia bertemu mereka di kampus. 

15. Kakak-kakak angkatan 2015 & 2014, dan juga adik-adik angkatan 2017 yang 

masih sering memberikan bantuan dan berbagi pengalaman serta sukacita 

selama perkuliahan. 

 


