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KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan

semesta alam karena berkat Rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat

menyelesaikan penelitian yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Manajemen ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah

SAW, karena berkat perjuangan beliau kini umatnya dapat menikmati dunia yang

penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan tesis yang berjudul ”Analisis Pengaruh Kualitas Website,

Perceived Flow dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Beli Konsumen

Traveloka, tidak lain adalah sebagai suatu ikhtiar penulis dalam rangka mengukir

impian dan cita-cita dalam menyelesaikan studi sehingga menjadi tambahan

modal untuk menapaki alur kehidupan dan terus berkarya semaksimalnya.

Dalam penyusunan tesis penulis telah mendapatkan bantuan, dorongan,

bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan rasa hormat penulis

mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus., Ph.D. selaku dosen pembimbing

tesis yang dengan sabar dan ikhlas membimbing penulis untuk

menyelesaikan penelitian ini dan Ibu Rr. Ratna Roostika, SE., MAC.,

Ph.D. selaku dosen penguji  pada ujian tesis. Terima kasih atas segala
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nasehat, bimbingan, pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat

untuk penulis sehingga dapat menjadikan suatu cerahan dalam pikiran

yang senantiasa dapat diingat dan diaplikasikan dalam pekerjaan

maupun kegiatan yang lainnya.

2. Ibu dan Ayah tercinta (Sri Suwartini dan Mudjiyono), terima kasih

untuk do’a, dukungan moril maupun materiil, dan kesabaranya dalam

merawat, mendidik, menasehati dan memberikan kasih sayang

sepenuhnya untuk anak mu tercinta ini semoga bisa menjadi anak yang

bisa menjaga martabat keluarga dan bermanfaat untuk sesama. Kalian

adalah semangat dalam hidup yang tak pernah padam.

3. Puji Purnaweni, wanita hebat yang telah sabar untukku,

mengingatkanku dalam segala kebaikan didunia, bukan hanya sekedar

teman, akan tetapi sebentar lagi insyaAllah menjadi teman hidup.

Terimakasih telah memberi warna dalam kehidupan.

4. Semua teman-teman seperjuangan Magister Manajemen angkatan 46

khusunya kelas 46 B dan kelas konsentrasi Pemasaran. Terima kasih

atas persaudaraan dan kebersamaannya.

5. Segenap dosen Pasca Sarjana UII yang telah memberikan banyak

sekali ilmu, pengalaman dan nasehat kepada penulis.

6. Responden penelitian. Terimakasih banyak atas partisipasinya dalam

rangka membantu melancarkan penelitian.
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