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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirohmanirohim……. 

Assallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh…… 

Alhamdullilah, segala puji bagi ALLAH SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat beriring salam tak lupa pula 

kita ucapkan kepada junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad SAW, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan pengambilan 

keputusan terhadap perilaku konsumtif masyarakat dalam melakukan 

belanja online”. Skripsi ini dibuat guna mendapatkan syarat gelar sarjana 

Psikologi Universitas Islam Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, 

dorongan, semangat, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari pihak manapun. 

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

2. Bapak Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Fikri,.S.Psi,.M.Si. selaku Dosen pembimbing I yang telah 

banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran di tengah 

kesibukan dan memberikan masukan, bimbingan atau dorongan 

sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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4. Ibu Yulia Herawati,. S.Psi,. MA, selaku Ketua Program Studi Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau sekaligus  Pembimbing II yang selalu 

berusaha meluangkan waktu di tengah kesibukan ibu untuk 

membimbing saya, memberikan masukan-masukan yang bermanfaat 

serta dengan penuh kesabaran mengarahkan agar skripsi ini dapat 

terselesaikan. Terimakasih bu, atas saran, bimbingan, serta ilmu yang 

berharga yang telah ibu berikan. 

5. Ibu Irma Kusuma Salim, M.Psi,. Psikolog selaku wakil dekan II dan 

selaku dewan penguji. 

6. Ibu Lisfarika Napitupulu M.Psi., Psikolog selaku wakil dekan III dan 

juga Pembimbing Akademik yang sudah sangat membantu selama 

saya menuntut ilmu di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. 

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan serta 

ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Riau. 

8. Segenap pengurus Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Islam 

Riau. 

9. Terimakasih yang tidak ada hentinya kepada kedua orangtua saya 

bapak  Zaini M dan ibu (Alm) Yusminar, untuk abang saya Aminuddin 

beserta keluarga, Tambrin beserta keluarga, Jasmadi, dan kakak 

Romaina beserta keluarga, terimah kasih untuk semangat dan 
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dukungannya. Semua adalah jawaban dari doa kalian dan Semua 

kebahagian serta kebanggaan ini untuk kalian. 

10. Terimakasih untuk Valindo Widodo yang selalu ada dan selalu 

ngebantu serta dukungan dan semangat yang tiada hentinya semua 

sungguh berarti. 

11. Terimakasih untuk kak Ria, kak Devinta widodo, uni lubi Widodo, ibu 

(Wd fam’s) semangat,doa dan dukungannya sangat berarti. 

12. Terimakasih buat sahabat saya Efina Putri Sari, Gusnilisa wati, Dea 

Hardianti, Putri hasnah, Cintiya Monica, Yohana Sumbari Elta, Melsi 

Agustri yang telah memberi kenangan dan semangat selama kita 

kuliah. Semoga persahabatan kita selamanya. Selalu ingat ya kalau kita 

gengs orang tran squad, bem squad dan jamur gosip. I love you guys.... 

13. Terimakasih buat geng cb Winda ijur, dila, indah dan wela yang selalu 

nanya kapan wisuda? Saya anggap semua seperti motivasi. 

14. Terimakasih buat teman-teman anggota badan eksekutif mahasiswa 

(BEM) terutama gub Azazi annur, bang Fuji Aprianto, Ihsan ekki 

wahyu (Cankiyu), lekku happi Andrian sinaga. Kalian penuh canda 

tawa dan kebahagian yang luar biasa and your crazy gengs... 

15. Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2013 yang tidak bisa 

disebutkan satu-satu terutama kelas D semester 1. Banyak pengalaman 

dan kenangan, jadikan kebersamaan kita seperti kekeluargaan. 

16. Terimakasih kepada senior Suci Ernisari, S.Psi atas bantuan dan 

semangatnya. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 

oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

 

Pekanbaru,  Agustus 2016  

 

 

ROSALAMI 

 


