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bahwa skripsi ini:  

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan  
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ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

“Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. 

Percayalah semua akan indah pada waktunya” 
1
 

(Merry Riana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Merry Riana, “Life is a Drama” Mei 10, 2020. 

http://meandmybubble.blogspot.com/2019/07/apa-yang-kamu-doakan-sedang-

tuhan.html?=1. 
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1. Kedua orang tuaku, Bapak Margono dan Ibu Muninggar yang 

tercinta, tersayang, terkasih dan yang terhormat terimakasih 

yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, 

dorongan nasihat dan kasih sayang serta pengorbanan yang 

tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap 

rintangan yang ada di depanku.  

2. Kakak kandung maupun kakak iparkuku yang luar biasa 

dalam memberi dukungan dan doa. 

3. Almamaterku tercinta, prodi Ekonomi Syariah & Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.  

4. Dosen pembimbing, BapakArif Hakim M.Ag., terimakasih 
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dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Temanku Wafi yang selalu menemani dalam penelitian. 

10. Teman-teman KKN-IK 2019 di BPRS Saka Dana Mulia yang 

telah menjadi keluarga baruku.  

11. Keluarga besar BPRS Saka Dana Mulia terimakasih atas 

ilmunya dalam dunia kerja.  

12. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam skripsi ini.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
2
 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanpatanda ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

 M/m ... A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bᾱ بَ  ᾽akhir A᾽/aء awal ‘A/‘ɑعَ  KH/kh خ

 Bī ِبَ awal A/aء ᾽akhir A᾽/ɑع D/d د

 Bū بُ وَ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ᾽nisbɑh ف R/r ر

 fɑlɑkiy ف  ل ِكيَ  ɑbb ا بَ  Q/q ق Z.z ز

 ɑlamiy‘ ع ال ِميَ  rɑbb ر بَ  K/k ك S/s س

‘AinHamzah 

 di Belakang 

‘AinHamzah 

di-wɑqf 
 VokalRangkap الْ 

-ɑl ال ُفُرو عَُ qɑrɑ‘ɑ ق  ر عَ 

furū‘ 
رَُ -ɑl ال ق م 

qɑmɑr  َغ ْي ِي gɑirī 

-ɑl ال ق ض اءَُ qɑrɑ᾽ɑ ق  ر ءَ 

qɑḍᾱ᾽ 
سَُ -ɑl الشَّم 

syɑms  َي ئ  syɑi᾽un ش 

Kata 

Majemukdirangkai 
Kata Majemukdipisah Tɑ᾽ Mɑrbūṭɑh 

ي نَِ ي نَِ Jɑmᾱluddīn َج  اُلَالدِ  -Jɑmᾱlɑl َج  اُلَالدِ 

Dīn 
اع ةَ   sᾱ‘ɑh س 

 

                                                             
2Supaat, dkk., Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana 

(Skripsi) (Kudus:  Lembaga Pinjaman Mutu (LPM) IAIN Kudus, 2019). xxxiii.  



 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Perubahan Gaya Hdup, Literasi Keuangan (Financial Literacy) dan 

Pemahaman Ekonomi Islam terhadap Perilaku Konsumtif 

Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus Angkatan 

2016)”.  

Skripsi ini disusun guna melengkapi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Ekonomi Syariah 

& Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyadari bahwa 

keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan 

berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 

penulis menyampaikan ungkapan terimakasih kepada yang 

terhormat:  

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, atas kesempatan yang telah diberikan kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.  

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, yang 

telah memberikan penulis kemudahan serta memberikan izin 

dan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian ini pada 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.  

3. M. Arif Hakim, M.Ag., selaku Dosen Pembembing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

4. Anisa Listiana, M. Ag.,  selaku Kepala Perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan 

skripsi ini.  

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan Institut agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini.  
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6. Bapak dan ibu tercinta, yang telah mengasuh dan 

membimbing serta memberikan arahan dan dorongan kepada 

penulis, baik moril, materil maupun spiritual dalam 

menyelesaikan skripsi ini.  

7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan kritik, 

saran dan bantuannya untuk selalu memberikan yang terbaik.  

 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan 

demi tercapainya suatu kesempurnaan di masa mendatang. Namun 

demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam penulisan ini 

juga diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya. Aaamiin…. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

 

Kudus 13 Mei 2020 

Penulis  

 

 

 

 

Safira Cahyani  

NIM.1620210177 

 
 


