
 

 

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                                 : Yeni Nur Asih  

Tempat & Tanggal Lahir  : Pati, 14 januari 1993 

Jenis Kelamin                   : Perempuan 

Agama                              : Islam 

Bangsa/Suku                    : Indonesia/Jawa 

Alamat                             : Dukuhmulyo 06/02 Jakenan Pati 

Jenjang pendidikan          : 

1. SDN 01 Dukuhmulyo Jakenan  Pati Lulus Tahun 2004 

2. MTs. Miftahul falah Dukuhmulyo Jakenan Pati Lulus Tahun 2007 

3. MA Raudhotul Ulum Guyangan Trangkil Pati Lulus Tahun 2010 

4. Mahasiswa STAIN Kudus Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Angkatan 

2010 

Demikian daftar riwayat pendidikan yang dibuat dengan sebenarnya dan semoga 

menjadi keterangan yang lebih jelas. 

 

Kudus, 24 Agustus 2016  

                                                                                   Penulis 

 

 

                                                                                      Yeni Nur Asih   

                                                                                     NIM. 210214 

  



 

 

LAMPIRAN – LAMPIRAN 



 

 

JURUSAN SYARIAH 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322 

Telp. (0291]432667 Fax. (0291) 441613 

 

PENGANTAR ANGKET 

 

Perihal  :  Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran :  Satu berkas 

Judul Skripsi  :  Pengaruh Strategi Perluasan Merek Dan Perilaku 

Konsumen Muslim Terhadap Keputusan Pembelian 

Produk Wardah (Studi Pada Mahasiswi STAIN Kudus 

Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi 

Islam Angkatan 2012) 

 

Kepada Yth. Sdri. 

Mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah Angkatan 2012 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Prodi 

Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, maka saya memohon dengan hormat 

kepada Saudari untuk bersedia mengisi angket penelitian ini. Peran serta 

Saudari akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan penelitian yang 

dilaksanakan peneliti. Sehubungan dengan hal tersebut maka saya akan 

menjamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. 

Saya sadar bahwa kesediaan untuk mengisi angket penelitian ini 

telah mengganggu aktivitas Saudari, dan setiap jawaban yang Saudari  

berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai dan sangat berharga dalam 

penelitian ini. Untuk itu saya mohon maaf, dan  atas kesediaan Saudari 

peneliti ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

    

 

 

  Hormat Saya,  

Peneliti 

 

  YENI NUR ASIH  

  NIM. 210214 



 

 

A. Data Responden 

1. Nama    :………………… (boleh tidak diisi) 

2. Umur   :………………… 

3. Alamat   :............................  

4. Jurusan/prodi   :........................... 

B. Petunjuk Pengisian Angket 

1. Berilah tanda (√) pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan 

jawaban yang dianggap benar. 

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan 1 (satu) jawaban. 

3. Setelah mengisi, dimohon segera mengembalikan kuesioner kepada 

peneliti. 

4. Pilihan alternatif jawaban yang disediakan sebagai berikut: 

a. Sangat tidak setuju (STS) = dengan nilai 1 

b. Tidak setuju   (TS) = dengan nilai 2 

c. Netral   (N) = dengan nilai 3 

d. Setuju   (S) = dengan nilai 4 

e. Sangat setuju  (SS) = dengan nilai 5 

  



 

 

A. Variabel strategi perluasan merek  

No Pernyataan 
Penilaian 

STS TS N S SS 

1 Perluasan merek kosmetik wardah memiliki 

kesamaan dengan merek asalnya 

     

2 Reputasi perusahaan membuat konsumen 

percaya dan yakin membeli produk kosmetik 

wardah 

     

3 Popularitas produk kosmetik wardah membuat 

konsumen ingin membeli 

     

4 Saya yakin untuk membeli dan menggunakan  

kosmetik wardah  

     

5 Saya tidak ada keraguan untuk memilih dan 

membeli kosmetik wardah  

     

6 Saya membeli kosmetik wardah karena saya 

tahu bahwa wardah bersertifikat halal 

     

7 Ketika membeli produk kosmetik wardah saya 

merasa tidak ada kerugian dan kekecewaan 

dalam penggunaannya 

     

8 Saya membeli dan menggunakan  kosmetik 

wardah karena saya ingin mencari produk baru 

     

9 Saya membeli dan menggunakan kosmetik 

wardah karena saya ingin mencari merek baru 

     

10 Saya membeli dan menggunakan kosmetik 

wardah karena saya ingin mencoba hal yang 

baru 

     

11 Saya membeli dan menggunakan kosmetik wardah 

karena saya menginginkan perubahan pada gaya 

kosmetik saya 

     

 

 

B. Variabel Perilaku Konsumen Muslim  

No Pernyataan 
Penilaian 

STS TS N S SS 

1 
Saya membeli kosmetik wardah datang dari 

kultur/budaya di sekitar saya 
     

2 
Saya membeli kosmetik wardah datang dari sub 

kultur di sekitar saya  
     

3 
Saya membeli kosmetik wardah datang dari 

kelas sosial yang ada di sekitar saya 
     

4 
Saya membeli kosmetik wardah karena saya 

terpengaruh dengan teman sekelompok saya 
     

5 
Saya membeli kosmetik wardah karena anggota 

keluarga saya juga menggunakan wardah 
     

6 Saya membeli kosmtik wardah karena peran      



 

 

dan status saya di lingkungan kampus 

7 
Saya membeli kosmetik wardah karena usia 

dan tahap siklus perjlanan hidup saya  
     

8 

Saya membeli kosmetik wardah karena 

pekerjaan saya yang sebagai seorang 

mahasiswi 

     

9 
Saya membeli kosmetik wardah karena keadaan 

ekonomi saya  
     

10 
Saya membeli kosmetik wardah karena pola hidup 

saya  
     

11 

Saya membeli kosmetik wardah karena 

karakteristik saya yang menyukai kosmetik yang 

halal 

     

12 
Saya membeli kosmetik wardah karena doronan 

dari teman sesame mahasiswi 
     

13 
Saya membeli kosmetik wardah karena saya merasa 

saya cocok dengan wardah 
     

14 
Saya membeli osmetik wardah karena saya tahu 

wardah di buat dari bahan yang sehat untuk kulit  
     

15 

Saya membeli kosmetik wardah Karena saya 

percaya bahwa wardah adalah produk yang baik 

untuk kulit saya 

     

 

 

C. Variabel keputusan pembelian  

No Pernyataan 
Penilaian 

STS TS N S SS 

1 Saya membeli produk wardah karena 

kebutuhan saya sendiri 

     

2 Saya membeli produk kosmetik wardah karena 

saran dari keluarga  

     

3 Saya membeli produk kosmetik wardah karena 

pengaruh iklan 

     

4 Saya membeli produk kosmetik wardah 

pengalaman seseorang 

     

5 Saya membeli produk kosmetik wardah karena 
cocok di kulit saya 

     

6 Saya membeli produk kosmetik wardah karena 

mereknya terkenal 

     

7 Saya membeli produk kosmetik wardah 

karenaterjual di toko-toko terdekat 

     

8 Dalam membeli produk kosmetik wardah saya 

merasakan kepuasan dlam penggunaannya  

     

9 Saya membeli kosmetik wardah karena ajakan 

dari teman 

     

 



  



  



  



  



  





 




