
 

 

PENGARUH DISPLAY PRODUK DAN PERSONAL 

SELLING TERHADAP IMPULSE BUYING  

PADA KONSUMEN JILBAB  

DI PASAR KLIWON KUDUS 

 

 

 
 

 

 

  

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 

dalam Ilmu Ekonomi Syariah 
 

 

Oleh : 

 

RESI MEDIAWATI 
NIM : 212108 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 

2016 

  









v 

 

MOTTO 
 

 

                          

               

 

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

amal-amal saleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka Karena 

keimanannya, di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga 

yang penuh kenikmatan” (Q.S Yunus: 9).
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1
 Al Qur’an Surat Yunus Ayat  9, Al Qur’an dan Terjemahannya, Mubarokatan Toyyibah, 

Kudus, 2008, hlm. 105. 
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Persembahan 
 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang 

selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di 

ruang dan waktu kehidupan. 

Puji syukur alhamdulillah  dan  dengan segala kerendahan hati, kupersembahakan 

karya kecilku ini untuk : 

 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya dengan 

ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku. 

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Alamameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

 Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku (Bapak Sunarto, dan Ibu Nur 

Aini) tersayang, kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah bagaimana 

kalian memberikan seluruh perhatian cinta dan do’a untukku yang senantiasa 

mengiringi langkahku... 

 Calon Imamku Faiz yang selalu memberikan support dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Ibu Tina Martini, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

 Para Dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya nantikan 

semoga ilmu yang telah diperoleh dapat diabdikan untuk perjuangan 

menegakkan cita-cita “izzul Islam wa al muslimiin”. 

 Teman - temanku Silvi dan Ulin, yang senantiasa mewarnai hari - hariku 

dengan canda tawa kalian yang gak pernah kulupakan. 

 

Kalian semua telah memberikan hari-hari berwarna cinta dan kasih, berhias 

cerita–cerita tersirat rindu menggebu, tawa tertahan tertutur kasih tentang 

kepedihan atau apa saja yang menjadi ranting pohon bernama cinta kasih yang 

selalu mewarnai perjalanan hidupku. 
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KATA  PENGANTAR 

           

 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Display Produk dan Personal Selling 

Terhadap Impulse Buying pada Konsumen Jilbab di Pasar Kliwon Kudus”, 

ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) dalam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah 

pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam pada STAIN Kudus. 

3. Tina Martini, SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 
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6. Ayah, bunda, tercinta serta temanku yang senantiasa mendukungku secara 

langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan skripsi 

ini. 

7. Dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga amal baik beliau tersebut di atas dan juga semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda di sisi 

Allah SWT. Amien. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya.  

 

 

Kudus, 13 November 2016 

Penulis, 

 

 

RESI MEDIAWATI 

NIM : 212108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


