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KEMENTERIAN AGAMA

SEKOLAH TINGGI AGAM,d ISL.A.M NEGERI

(STAIND KUTIUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi IslamlEl

d i -

Kudus

As s alamu' al aikum War ohmatull ah Wab ar akatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi Saudari: Ita Noviana, NIM:

212154, dengan judul ,.Analisis Maraknya online shop terhadap Perubahan

Gaya Hidup Konsumtif Wanita (Studi Kasus pada Remaja Wanita Desa

Pancur Mayong Jepara)', pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program

studi Ekonomi Islam. Setelah dikoreksi dan diteliti sesuai atuftm proses

pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapatdisetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut

diterima dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang

direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Was s alamu' alaihtm War ahmatullah w ab arakatuh

Kudus, l5 Septembet 2016

rtrP. 198 00703 200912 2 002
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Wanita Desa Pancur Mayong Jepara)',

Telah dimunaqosahkan oleh trm penguji sekolah Tinggi Agama Isram Negeri
(STAfg Kudus pada ranggal:

2l gentember 2016
selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sa{ana Strata satu (s.l) dalam Ihnu Ekonomi syariah.

Kudus, 27 September 2016
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda Iangan di bawah ini:

Nama

NIM

Jurusan

Prodi

Judul

Ita Noviana

212154

Syariah dan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam

"Analisis Maraknya Online Shop terhadap Perubahan

Gaya Hidup Konsumtif Wanita (Studi Kasus pada

Remaja Wanita Desa Pancur Mayong Jepara)"

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil

karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah'

Kudus, 15 SePtembet 2016

- ,Ygtrg membuat PernYataan,
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MOTTO 

 

                          

      

 

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena 

Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu 

tidak akan sampai setinggi gunung” 

(Al-Isra: 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN  

 

                 Puji syukur Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, aku 

persembahakan 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. 

 Almameterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi 

Islam STAIN Kudus. 

 Dosen Pembimbingku tersayang Ibu Lina Kushidayati, SHI, MA. Yang telah 

bersedia meluangkan waktunya di setiap saya konsultasi serta membimbing 

saya dari kata per kata dalam pembuatan skripsi ini. 

 Sebentuk ungkapan kasih untuk kedua orang tuaku tersayang, Bapak Ahmad 

Ismun dan Ibu Rohimah yang selalu mendukung dan meridhoi langkahku. 

 Kakakku Farid Yushofih S. Kom dan adikku Widya Wahidatun Nihlah yang 

selalu mengiringi langkahku untuk mewujudkan anganku. 

 Teman terdekatku mas Saiful Amin S. Kom, terimakasih selama ini sudah 

menjadi tempat keluh kesahku dalam pembuatan skripsi ini.  

 Untuk lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di desa Pancur 

Mayong Jepara. 

 Sahabat-sahabat terdekat terima kasih atas semangat dan motivasinya. 

 Teman-teman bolo kurowo (Iin, Evi, Dini, dan seluruh penghuni Kos Berduri).  

 Teman-teman Ekonomi Islam Kelas C angkatan 2012 yang telah mengisi hari-

hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan pernah kulupakan. 

Terimaksih selama di dalam kelas selalu membuatku tertawa. 

 Para remaja wanita desa Pancur Mayong Jepara yang telah bersedia 

meluangkan waktu untuk wawancara demi kesempurnaan skripsi ini. 

 Tak lupa juga para pembaca yanh budiman sekalian. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

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

hidayah Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada Nabi AgungMuhammad SAW, yang te lah 

membawa manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman islamiyyah. Semoga 

kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui sebagai ummatnya dan mendapatkan 

syafa’at dari beliau. Skripsi yang berjudul “Analisis Maraknya Online Shop 

terhadap Perubahan Gaya Hidup Konsumtif Wanita (Studi Kasus pada 

Remaja Wanita Desa Pancur Mayong Jepara)” ini telah disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S-1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi 

Islam di STAIN Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

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

dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada: 

1. Dr. Fathul Mufid M.S.I selaku ketua STAIN Kudus  yang telah memberikan 

ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc,. M.Si. selaku ketua jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuaan tentang penulisan skripsi. 

3. Ibu Lina Kushidayati SHI, MA selaku pembimbing yang telah bersedia 

memberi waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam 

penyusunan skripsi. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM, selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

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

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 



6. Bapak dan ibu kandung saya yang langsung maupun tidak langsung telah

membantu baik secara moril maupun material, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhimya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempumaan dimasa

mendatang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya'

Semoga karya ini bermanfaat bagi pafa pendidik pada khususnya, serta

masyarakat pada umumnya.

ll/assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 1 5 Septembet 2076

Penulis,
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