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KEMENTERIANAGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth. Rektor IAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di-

Kudus

A s s a I am u' al ai k umWr. W b.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skipsi saudara: SOLIKHATUN,

NIM: 1320320019 dengan judul: "Analisis Dampak Online Shop Dala'm

Perubahan Perilaku Konsumen Remaja Wanita Ditinjau Dari Perspektif

Ekonomi Islam Di Desa Trangkil Pati" pada Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Setelah dikoreksi dan diteliti

sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk

dimunaqosahkan. Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi

tersebut diterima dan diajukan dalam monaqosah sesuai Jadwal yang

direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Was s al am u' al ai k um Wr. ll/b.

Kudus, 26 November 2018

Hormat Kami,

NIP. 1 97109071998021001



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AG.A,MA ISLAM NEGERI

KUDUS

PENGESATIAN SKRIPSI

Nama : Solikhatun

NIM : 1320320019

Jurusan : Syariah dan Ekonomi IslamManajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : Analisis Perubahan Perilaku Konsumsi Remaja Wanita

dengan Adanya Online Sftap Ditinjau dari Perspektif

Ekonomi Islam di Desa Trangkil Pati

Telah drmunaqosa}kan oleh tim pengujl Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
pada tanggal :

l1 Desember 2018

Selanjutnya dapat diterima dan disyahkan sebagar salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Strata Satu (S.l ) dalarn Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam.

Kudus, 20 Desember 2018
Ketua Sidang I Penguji I

/-21 Dr. Ahniad Suprivadi. S.Ae.. M.Hum.
NIP. 197s0720 200312 1 003

Moh. Nurul Qomar. M.EI.
NIP. 19840316 201801 I 001

Mengetahui,
Syariah dan Ekonomi Islam

. t9721O20 199903 1 001

NIP. 19710625 200604 I 009

0907 199802 I 001
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Nama

NIM

Jurusan

Prodi

J udul

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Solikhatun

t320320019

Syariah dan Ekonomi Islam

Manajemen Bisnis Syariah

: "Analisis Dampak Online Shop Dalam Perubahan Perilaku

Konsumen Remaja Wanita Ditinjau Dari Perspektil

E,konomi Islam Di Desa Trangkil Pati"

Dengan ini saya menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi

persyaratan kelulusan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi

Mana.jemen Bisnis Syariah di IAIN Kudus, adalah hasil karya saya se ndiri, bukan

"Duplikasi" dari karya orang lain. Pendapat atau temuat) orang lain yang terdapat

dalam skripsi ini dikutip dan di rujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 26 November 20 I 8

gg;.1 rrrnat saya,

SOLIKHATUN
NrM. 1320320019
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MOTTO 

 

“Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada 
orang miskin dan orang dalam perjalanan, dan janganlah 
kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah 

saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada 
Tuhannya.’’ 

(Al-Isra’ [17]: 26-27) 

 

“Seimbangkanlah antara kehidupan di dunia dan di akhirat, 
keduanya akan berguna bagi diri kita di masa sekarang dan 

di masa kehidupan yang akan datang.’’ 
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PERSEMBAHAN 

 

Segenap untaian syukur, selalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT, Shalawat 

yang tiada hentinya teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita 

semua diberi syafa’atnya di hari kiamat nanti. Amin… 

Dengan kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini teruntuk mereka 

yang terkasih dan tercinta, khususnya: 

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Rasid dan Ibu Siti Sasmini, saya 

persembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima 

kasih yang tiada terhingga atas kasih sayang serta do’a, dalam  setiap 

nafasnya yang selalu membimbing saya hingga mencapai ke titik sekarang 

ini. Dan yang telah bersusah payah menghidupi kami, semoga hasil kerja 

keras beliau untuk kami berujung manis di dunia maupun di akhirat kelak. 

yang telah memberikan seluruh jiwa raganya untuk kesuksesan putri-putrinya, 

maaf jika anakmu ini belum bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan 

kalian, hanya doa yang selalu mengiringi disetiap sujud saya, semoga ibu dan 

bapak tetap dalam kasih dan lindungan-Nya. 

2. Teruntuk imamku yang tercinta Kak Nor Hadi, S.Ei yang selalu menemani 

saya dalam suka maupun duka dan selalu mendukung saya dalam setiap 

langkah yang saya lalui. 

3. Keluarga besar dan semua saudara saya yang telah memberi dukungan 

bantuan baik moral maupun spiritual demi kelancaran studi saya sampai 

akhir, terkhusus untuk nenek saya Mbah Mirah. 

4. Buat kalian semua sahabat-sahabat saya dikelas MBS/ ELK 2013, saya 

berterima kasih untuk kebersamaanya selama ini yang telah meluangkan 

waktunya untuk berdiskusi, memberikan semangat, nasehat, bantuan, dan doa 

ketika saya sedang menyelesaikan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan 

satu persatu, yang merupakan sahabat senasib dalam menggapai cita-cita dan 

terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan semoga persahabatan kita 

menjadi persaudaraan yang abadi selamanya. Kalian telah memberi warna 
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indah dalam hidupku suka dan duka berbaur kasih menemani dan mengisi 

hari-hariku, terkhusus untuk Mas Hudi, Zumrotun Nafi’ah, Ike Megah 

Rosyita, Rianita Safitri, Lailatus Sa’idah. 

5. Sahabat-sahabat saya Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di D’renand 

Konveksi Padurenan Gebog teruntuk Indah, Nunik, Eli, irwan, jamal, ilma 

terimakasih untuk pengalamannya. 

6. Tidakk lupa untuk sahabat-sahabat KKN angkatan ke-40 tahun 2017 Posko 4 

desa Dersalam Kudus teruntuk Arif Budiman, Arif Firmansyah, Fazat Layali, 

Muhammad Khairul Umam, Faizun Naim, Nafisah, Nafi’ah, Santi, Ulia Aida, 

Wildan, Wakos Affan, Wahyuni, Sulhadi terima kasih atas rasa kekeluargaan 

yang kalian berikan selama menjalani KKN. 

7. Dan tidak lupa dengan orang-orang yang senatiasa dekat dikehidupan saya 

mewarnai hidup saya yang tidak akan bisa terlupakan. 

8. Kepada semua pihak yang telah memberi bantuan, motivasi, serta doa dari 

awal hingga akhir yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah diberikan, peneliti 

hanya mampu membalas dengan memanjatkan do’a kehadirat Allah SWT. 

Semoga mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda atas jasa dan kebaikan 

semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi saya ini, Amin… 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

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

hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul 

“Analisis Dampak Online Shop Dalam Perubahan Perilaku Konsumen Remaja 

Wanita Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Trangkil Pati’’ ini telah 

terselesaikan dengan tuntas, sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan ke pangkuan insan termulia, 

penerang kegelapan dunia Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita 

mendapatkan syafa’atnya besok di Yaumil Qiyamah, Amin… 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

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

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundzakir, M.Ag. selaku ketua IAIN Kudus yang telah memberikan 

ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH, MH. selaku ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Amirussodiq, Lc, MA. selaku ketua prodi Manajemen Bisnis Syariah yang 

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

4. Abdul Haris Naim, S.Ag., MH dan H. Murtadho Ridwan, M.Sh selaku dosen 

pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta 

kesabarannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag. selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus dan para 

pegawai, terima kasih atas pinjaman buku dan pelayanannya selama ini. 

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

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 



7. Ibu Siti Darmisih selaku Kepala Desa Trangkil yang telah memberikan izin

dan pelayanan dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Suamiku, Ibu, ayah, Nenek dan adik saya tercinta yang senantiasa

memberikan do'a restu dan dukungan baik secara moril maupun spiritual

sehinggan penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

9. Sahabat-sahabat saya di kelas MBS ELK 2013 terimakasih atas

dukungannya.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhimya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata sempuma. Oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari

para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempumaan di

masa mendatang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya

semoga karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya, serta masyarakat

pada umumnya.

Was s a I a m u' a I ai kum war ah matulla h i w ab ar akatah

Kudus, 26 November 2018

Penulis,

Solikhatun
NIM. 1320320019

semua
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