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MOTTO 
 

االخرة ألى بالغ الدنیا فأن جمیعا منھما یصیب حتي ,لدنیاه والخرتھ ,الخرتھ الدنیاه ترك من بخیركم لیس  

عساكر ابن الناس على كال والتكونوا ,  

 “Bukanlah orang-orang yang paling baik dari pada kamu siapa yang 

meninggalkan dunianya karena akhirat, dan tidak pula meninggalkan akhirat-Nya 

karena dunianya, sehingga ia dapat kedua-duanya semua. Karena di dunia itu 

menyampaikan akhirat. Dan janganlah kamu jadi memberatkan atas sesama 

manusia.” 

 

(H.R Muslim) 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Alhamdulillahirobil’alamin, puja-puji dan syukur penulis panjatkan ke 

hadirat Allah SWT. karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis 

bisa menyelesaikan dengan baik tugas akhir (skripsi) yang berjudul “Pengaruh 

Pembelian Online danPembelian Offline terhadap Keputusan Pembelian dengan 

Minat sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada 3Second Yogyakarta)” 

sebagai salah satu syarat kelulusan S1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam 

Indonesia. Tidak lupa solawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang dengan segala keistimewaannya menjadi suri taul adan bagi 

seluruh umat manusia di muka bumi ini dalam berperilaku, menjadi insan yang 

bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya.  

Adapun yang menjadi tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui minat konsumen dalam berbelanja, apakah konsumen 3Second di Kota 

Yogyakarta lebih memilih menggunakan sistem pembelian secara online atau 

sistem pembelian secara offlinedengan melibatkan 100 responden.  

Selain proses yang cukup menguras waktu dan pikiran, penyelesaian skripsi 

ini tak lepas dari segala usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak. Terima kasih 

dari hati yang terdalam serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan 

kepada:  

1. Allah SWT atas segala sesuatu yang sudah diberikan dengan cuma-cuma pada 

penulis dari lahir hingga saat ini.  
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2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Indonesia. 

3. Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. 

4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.  

5. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. 

6. Ibu Maulidyati Aisyah, S.E., M.Com(Adv) selaku dosen pembimbing yang 

telah sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulisan skripsi 

ini.  

7. Kedua orang tua penulis, terimakasih banyak atas segala dukungan, doa, kasih 

sayang, dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

8. Ahmad Farid Naufal, adik penulis yang tidak pernah berhenti dalam 

memberikan dukungan terhadap penulis.  

9. Sakti Aulia Sulistyo yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam 

segala hal. 

10. Olief, Handar, Puger, Haidir, dan Gondo, teman rasa keluarga yang selalu 

mendukung keputusan terbaik penulis. 

11. Mas Alif  yang sudah menjadi Suhu bagi penulis di kampus. 

12. Tim Zhafran Afshin dan Hammam Ghannim Akmal, Vio, Dayat, Akhlis, Mas 

Gatut, Mas Abi, Mas Dena dan Mbak Tata yang sudah memberikan dukungan.  
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13. Asri, Nida, Ica, Rian, Sari, Fira, Fatur, Hilman, Nisa, Fatih, Ridha, Pindifa, 

Argya, Ardyan, Aul, dan teman-teman penulis lainnya yang sudah mendukung 

penulis dari awal kuliah.  

14. Teman-teman KKN unit 27, Mbak Fella, Odel, Raina, Gemilang, Mas Andhi, 

Arya, dan Gigin yang memberikan warna tersendiri dalam perjalanan hidup 

penulis. 

15. Robby, Indah, Resnu, Rosa, Hery, Kumala, Mbak Mardiani, dan teman-teman 

dari Komunitas Muda Inspirasi terimaksih telah memberikan banyak 

pengetahuan mengenai menjaga alam sekitar dengan baik. 

16. Riri, Fathur, Adit, Kamal, Fani, Dika, Dina, Sagaf, Ama, Hani, Reza, Anggit, 

Uzi, Angge, Mas Muaf, Hanin, Naufan, Nopan, Luthfan, dan teman-teman 

lainnya dari kepanitiaan yang telah memberikan warna perjuangan bagi 

penulis. 

17. Pengurus beserta alumni HMJA Komisi FE UII yang telah memberikan banyak 

pengalaman dan pembelajaran bagi penulis. 

18. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat dan motivasinya.  

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya bagi 

Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman yang telah membantu penulis dalam segala 

hal.  Penulis berdoa semoga kebaikan pihak-pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT 

dan berharap semoga skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi penulis dan 

pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati 
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penulis mengharap saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan 

penulisan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak.  

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

 

 

Penulis  

 

 

Farida Nailil Muna 

 

 

 

 

 

 

 

 




