
KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur yang tak terputus penulis ucapkan kepada Allah 

SWT atas rahmat kesempatan dan kemampuan yang telah diberikan, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tipe Kepribadian 

Terhadap Impulsive Buying Pada Mahasiswi Psikologi Universitas Esa 

Unggul Yang Melakukan Pembelian Secara Online Shopping”. Tiada daya dan 

upaya tanpa pertolongan Engkau, segala sesuatu hanya bergantung kepada-Mu, 

tempat meminta dan mengadu. Penulisan ini diajukan untuk melengkapi 

persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan di Fakultas Psikologi Universitas 

Esa Unggul, Jakarta. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bantuan dari berbagai pihak, sehingga hambatan dan kesulitan dapat terlewati, 

atas bantuan, dukungan dan motivasi, penulis mengucapkan terima kasih banyak. 

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Esa Uunggul, Dr. Ir. Arief Kusuma Among 

Praja, MBA. 

2. Kepada Ibu Dekan Fakultas Psikologi, Dra. Sulis Mariyanti, M.Si., Psikolog 

yang telah menjadi ibu bagi seluruh mahasiswa/i Fakultas Psikologi 

Universitas Esa Unggul. Sekaligus selaku sebagai dosen pembimbing I, yang 

telah menyediakan waktunya untuk dapat membimbing penulis, menuntun 

dan menjadi sumber perjalanan skripsi ini tahap demi tahap, memberikan 

masukan serta perbaikan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan tak lepas berkat dari keikutsertaan kontribusi Beliau 

selama ini. 

3. Kepada dosen pembimbing II, Ibu Dra. Safitri M., M.Si yang telah 

menyediakan waktunya untuk dapat membimbing penulis, menuntun penulis 

tahap demi tahap, memberikan masukan dan perbaikan dalam penulisan 



skripsi ini sehingga penulis dapat lebih memahami dengan baik dalam 

penulisan skripsi ini dan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. 

4. Kepada Ibu Dra. Winanti Siwi Respati, M.Si., Psikolog dan Ibu Yeny 

Duriana Wijaya, M.Psi., Psikolog (dosen penguji I) serta Ibu Sri Handayani, 

S.E., M.Ak (dosen penguji II) yang telah mengasah pemahaman penulis, 

memberikan pemahaman / masukan dan memberikan saran yang 

mengarahkan penulis untuk dapat menjadi yang lebih baik lagi. 

5. Kepada bagian staf pengurus Biro Administrasi Akademik (BAA), Bapak 

Dedi Kusnadi yang telah bersedia membantu peneliti untuk mengizinkan 

dalam melakukan penelitian ini dengan memberikan hasil rekapitulasi daftar 

list data nama seluruh mahasiswi Fakultas Psikologi (kelas reguler yang 

berstatus aktif, angkatan 2014, 2015 dan 2016) Universitas Esa Unggul – 

Jakarta Barat tahun ajaran 2016/2017. 

6. Kepada para seluruh mahasiswi responden penelitian, para teman-teman 

junior yang telah bersedia membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini 

mulai dengan pengambilan data dari wawancara dengan penulis dan mengisi 

kuesioner sesuai dengan karakteristik responden penelitian serta dapat sesuai 

menepati janji hingga akhir bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian ini sehingga peneliti mendapatkan kelancaran dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan benar serta sesuai dengan 

keaslian hasil kejujuran dari para seluruh mahasiswi responden penelitian itu 

sendiri. 

7. Kepada keluarga khususnya teruntuk, Papa Tri Karyono yang telah menjadi 

pengendorse sponsor dalam masa pendidikan yang telah penulis tempuh 

selama ini dan hingga sampai saat ini, Mama Radha Susanti yang telah tak 

pernah lelah berhenti dalam terus menyemangati, menasehati, mendengarkan 

keluh-kesah dan mendoakan penulis selalu selama ini dan hingga sampai saat 



ini dan tak terlupakan teruntuk Eyang Kakung (Wasito) – Eyang Uti (Saniati) 

serta Om (Margono) – Tante (Winarti) yang telah ikhlas berangkat 

mendoakan teruntuk khusus demi semua keluarga besar penulis dan tak lupa 

khususnya untuk penulis hingga tiba di Tanah Suci (Mekkah). 

8. Kepada para seluruh Dosen-dosen Fakultas Psikologi yang telah mengajar 

dan membagikan ilmunya kepada penulis selama dalam masa perkuliahan 

yang berlangsung di Universitas Esa Unggul. 

9. Kepada Selvi, Larra, Novita, Gaya, Hillary, Firda, Nora, para seluruh kakak 

dan teman-teman yang angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat, 

saran dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Teruntuk sahabat 

yang tak dapat penulis ungkapkan lagi dengan kata-kata, Saudari Nora 

Fahmiah yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan yang penulis tempuh 

selama ini hingga suka maupun duka, baik dalam hal berbagi masalah seputar 

tentang perkuliahan, pertemanan, percintaan dan keluarga. 

10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan yang tidak dapat disebutkan 

oleh penulis dengan satu persatu. Semoga gusti Allah SWT senantiasa selalu 

memberikan balasan atas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan, Amiin. 

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan 

masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi yang membutuhkan. 
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