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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas Rahmad dan Ridho-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Pengaruh 

Keamanan, Kepercayaan, dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan 

Pembelian Secara Online Pada Lazada Online Shop (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan)”.  Skripsi ini 

penulis selesaikan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Program Strata-1 di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna dan 

tidak akan dapat terselesaikan tanpa bimbingan, dukungan, dan motivasi dari 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang 

teramat banyak kepada yang teristimewa yakni kedua orangtua penulis Ayahanda 

Togi Subrata dan Ibunda Sumiyati, yang senantiasa memberikan doa, kasih 

sayang, motivasi, dan dukungan baik secara moril dan materil kepada penulis. 

Penulis juga berterima kasih kepada kedua saudari tersayang penulis yakni Nila 

Permadani, SH dan Devi Azhari yang telah memberikan motivasi dan doa kepada 

penulis. 

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini, yakni kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 
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2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si, P.hD, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. 

3. Ibu T.Teviana, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis 

sekaligus Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Medan yang telah meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga hingga skripsi 

ini terselesaikan. 

4. Ibu Dita Amanah, M.BA selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Hendra Saputra, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah memberikan arahan akademik kepada Penulis selama proses 

perkuliahan. 

6. Bapak Lokot Muda Harahap, M.Si, Ibu Dina Sarah Syahreza, SE, M.Si, 

dan Bapak Armin R. Nasution, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah 

memberikan saran dalam penulisan dan perbaikan skripsi ini. 

7. Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang telah 

memberikan ilmu dan motivasi selama Penulis mengikuti perkuliahan. 

8. Kak Umik, yang selalu baik dan sabar membantu menyiapkan berkas-

berkas selama proses panjang yang berakhir indah. 

9. Rekan seperjuangan, Herman, Nico, Rio, Agum, Anastasia, dan Ratini. 

Terima kasih untuk suka duka menjadi pejuang skripsi. 

10. Teman-teman Manajemen B angkatan 2012 yang bakalan rindu kelas 

kosong buat ngebuli mereka yang tingkahnya aneh-aneh. 
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11. Sahabat yang gak ada matinya Yasin Sie Cunkkring, Niko H. Pardede, dan 

Richardo Tambunan, yang selalu menyiratkan kalau saya nggak pernah 

sendiri. 

12. Dan buat yang terspesial, Debora Elisabeth Purba. Terima kasih sudah 

temani saya dalam suka maupun duka selama kuliah, terima kasih pula 

udah menjadi alasan saya untuk tersenyum dan tertawa setiap hari. 

Mungkin ketika sudah tua nanti ketika membaca skripsi ini lagi, skripsi ini 

akan terasa asin ketika penulis membaca ucapan terima kasih pada nomor 

terakhir ini. 

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan 

kemampuan penulis, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun dalam penulisan ke depan. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi 

ini bermanfaat bagi pembaca. 
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