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MOTTO 

                             

Artinya : “Dan (hamba-hamba Allah yang beriman adalah) orang-orang yang 

apabila mereka membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak 

(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan mereka) di tengah-tengah antara yang 

demikian.” Qs. Al-furqan :67
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Al-Qur’an surat al-furqan ayat 67, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-

Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 1998, 

hlm.,365. 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Puji syukur alhamdulillah dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan 

karya ini untuk: 

Sang Maha Pengasih Allah SWT 

Taburan cinta dan kasih sayang-Nya telah memberikan hamba kekuatan, 

kenikmatan, memberikan setitik cahya serta setetes ilmu, sehingga skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan. 

Baginda Rasul Muhammad SAW 

Kekasih Sang Maha Pengasih tak lain Beliau Baginda Rasul Muhammad SAW. 

Karena perjuangan dan cintanya untuk menyempurnakan akhlaq ummat 

manusia. 

Yang Selalu Bertanya : 

“Kapan Skripsimu Selesai?” 

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan 

sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari 

siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang 

selesai ? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu. 

Almamaterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus 

Ayah (Masudi) & Ibu (Zuniah) 

Teristimewa Ayah dan Ibu  

tercinta, tersayang, terkasih, dan yang terhormat.  

Kupersembahkan sebuah tulisan dari didikan kalian yang ku aplikasikan 

dengan ketikan hingga menjadi barisan tulisan dengan beribu kesatuan, 

berjuta makna kehidupan, tidak bermaksud yang lain hanya ucapan TERIMA 

KASIH yang setulusnya tersirat di hati yang ingin ku sampaikan atas segala 

usaha dan jerih payah pengorbanan untuk anakmu selama ini. Hanya sebuah 
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kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta 

makna, sejuta cerita, sejuta kenangan, pengorbanan, dan perjalanan untuk 

dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian 

berikan. Tak lupa permohonan maaf dwi yang sebesar-besarnya, sedalam-

dalamnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang 

membuat hati dan perasaan Ayah dan Ibu terluka, bahkan teriris perih. 

 Untuk Alif & Tama  

kalian yang selalu buat semangatku ketika mood dirumah.  

Aku sayang kalian. 

Bapak Dr.Nor Hadi, SE, M.Si., Akt. 

Selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. Terima kasih karena sudah membuat saya menunggu Bapak terlalu lama 

hingga berjam-jam saat mau bimbingan dan bahkan Bapak tidak mau 

menemui saya karena berbagai banyak alasan. Dan terima kasih coretan-

coretan banyak yang ada di Skripsi saya. Terima kasih banyak revisiannya. 

Semoga Allah membalas kebaikan Bapak ini. Amiin. 

Para Guru dan Dosenku 

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. 

Keluarga besar R1CUH 

senantiasa mewarnai hari-hariku dengan canda tawa kalian yang tidak pernah 

saya lupakan I love You full. 

UKTHI-UKHTIKU 

(Wahyu Tri Intani, Nilti Sa’adah, Diyah Putri Aprianita, Mira Endah Sari) yang 

senantiasa saling mensuport, memberi semangat yang tidak pernah padam 

agar kita berlima wisuda bareng. Amiin. 
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LAIN-LAIN 

Dan untuk semua pihak yang sudah membantu selama menyelesaikaan tugas 

akhir ini. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-

Nya, sehinnga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skrispsi 

walaupun belum mencapai sebuah kesempurnaan. Namun dengan harapan hati 

kecil semoga dapat bermanfaat. Sholawat dan salam semoga senantiasa 

tercurahkan keharibaan beliau Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, 

sahabat, dan pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. 

 Berkat ridho dan kasih sayang-Nya Allahu Robbul Izzati, akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah 

Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul “Pengaruh Hedonic 

Shopping Motives, Display Product dan Personal Selling Terhadap Impulse 

Buying (Studi Kasus Pada Konsumen di reshare Elzatta Kalinyamatan 

Jepara).” 

Penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu 

Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan dan peran sertanya 

dalam penyusunan skripsi ini kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui 

skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan ini. 

3. Dr. Nor Hadi, SE, M.Si., Akt, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M. Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus beserta 

seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanannya. 
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5. Para Dosen dan seluruh Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai pengetahuan dan memberikan motivasi belajar 

dalam penyelesaian studi sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ayah dan Ibu tercinta yang sudah memberikan motivasi dan do’a kepada 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik-adikku tersayang yang 

telah menghibur saya dikala saya merasa penat dan tidak bersemangat. 

7. Sandara-saudara tercinta yang mendukungku, selalu memotivasi semangat 

dan do’anya. 

8. Semua teman-teman seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikannya yang membangun dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

9. Semua keluarga R 1 C U H 2014 sahabat-sahabat senasib seperjuangan 

dibangku kuliah. 

10. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak 

dapat Penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan. Karena itu, kritik dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan inipun penulis berharap dapat 

memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

Kudus, 24 Juli 2018 

Penulis, 

 

DWI AYU KARTIKA 

(1420210083) 

 

  


