KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang selalu
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya serta nikmat lahir dan batin yang tiada
terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan
skripsi yang berjudul ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
WISATAWAN MEMILIH TRAVELOKA SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG
PERJALANAN”. Penyusunan skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan pada
program strata satu pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas
Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom.
Dalam penelitian ini, menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak
terlepas dari dukungan, kritik, saran, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, baik
bersifat moril maupun materil, oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan
terima kasih antara lain kepada :
1. Kedua orangtua yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa yang
tiada henti bagi penulis.
2. Ibu Farah Oktafani, S.E., M.M selaku dosen wali dan juga selaku dosen
pembimbing yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktunya untuk
membantu, membimbing dan mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi
ini.
3. Ibu Citra Kusuma Dewi, S.E., MBA. Sebagai Ketua Prodi Administrasi Bisnis
Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas Telkom
4. Ibu Trisha Gilang Saraswati, S.E., M.S.M. dan Bapak Immanudin Hasbi, S.T.,
M.M. selaku dosen penguji yang telah banyak memberi masukan dan saran
kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman Administrasi Bisnis angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan
satu per satu, terutama teman teman di kelas AB-38-03
6. Teman-Teman HIPMI PT Universitas Telkom yang tidak bisa penulis sebutkan
satu per satu.
7. Semua pihak-pihak lain dengan penuh rasa hormat yang penulis tidak dapat
sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, semangat dan
bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya dan
membalas kebaikan semua yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada
penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh
dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun senbagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga
penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa Universitas Telkom
dan bagi pihak-pihak lain di masa yang akan datang .
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