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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, 

saya Imam Budi Utomo NIM. 1420310092 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di 

kemudian hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya 

ini. 

 

Kudus, 4 November 2019 

Yang Menyatakan, 
 

 

 

 

 

Imam Budi Utomo 

NIM. 1420310092 
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MOTTO 

 

 

 

َفَهآءَاٱتُۡؤتُواْااَوَلا َٰلَُكُماالسُّ ۡمَو
َ
ُاٱَجَعَلاالَِّتاٱأ لَُكۡمااّللَّ

َوقُولُواْالَُهۡماقَۡوٗلااۡكُسوُهمۡاٱيَهااوَافِااۡرُزقُوُهمۡاٱقَِيَٰٗمااوَا
ۡعُروٗفاا ا٥مَّ

 

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 

yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. 

berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan 

ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Q.S An Nisa’: 

5). 1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Tim Penulis Naskah Alquran, Alquran dan Terjemahannya 

(Kudus: Mubarokatan Thoyibah, 2018), 543. 
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PERSEMBAHAN 

 
Sembah sujud serta puji dan syukur kepadamu 

Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang engkau 

berikan akhirnya tugas ini dapat terselesaikan. Shalawat 

serta salam selalu kulimpahkan keharibaan Rasulullah 

SWA. Akhirnya dengan penuh perjuangan dengan iringan 

doa, air mata, kesabaran dan dengan segala usaha dan jerih 

payah, kupersembahkan karya ini kepada : 

 Sebentuk ungkapan kasih untuk orang tuaku, Bapak 

Rohmad Budiyanto dan Ibu Nur Hidayah, kasih 

terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah 

bagaimana kalian memberikan seluruh perhatian cinta 

dan do’a untukku yang senantiasa mengiringi 

langkahku. 

 Kakak-kakakku Eko Budi Santoso, Dwi Husen Zaenal 

Abidin dan Dwi Hasan Zaenal Arifin yang sudah 

menyemangati dan memberi inspirasi dalam hidupku. 

 Dr. Nur Aris, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu untuk berkonsultasi, 

memberikan pengarahan dan bimbingan selama ini. 

Terima kasih atas ilmu, saran dan bimbingan yang 

telah Bapak berikan semoga Allah SWT selalu 

membalasnya dengan kebaikan. 

 Yang tersayang Siti Hardiyanti yang selalu 

mendukung setiap langkah dalam perjuanganku, 

menemani dan menghiburku setiap saat di kala senang 

maupun sedih. 
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KATA  PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini 

peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan 

Kenyamanan Konsumen terhadap Keputusan Pembelian 

Online pada UD. Mebel Jati Jepara”. Ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada: 

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

telah merestui pembahasan skripsi ini. 

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

dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Anisah Setyaningrum., M.Pd., selaku Ketua Prodi 

Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Dr. Nur Aris, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

7. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama 

ini selalu memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan 

semangat belajar dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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8. Teman-temanku seperjuangan yang sama-sama memberikan 

motivasi dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan. Karena itu, kritik 

konstruktif 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 juga 

diharapkan ada manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca 

pada umumnya.      

 

Kudus, 4 November 2019    

Penulis 

 

 

 

 

Imam Budi Utomo 

NIM. 1420310092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


