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MOTTO 
 

Apapun itu pekerjaan anda saat ini janganlah putus asa, 
teruslah semangat untuk maju dalam mencari peluang usaha, 
karena sekecil apapun usaha anda kalau tidak dibawah kendali 
orang lain berarti andalah bosnya.  

Bisa mempunyai produk sendiri itu adalah impian, 
memasarkan produk sendiri kepada banyak orang itu adalah 
harapan, bermanfaat untuk semua insan itu adalah tujuan. 
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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillah....segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah 
SWT. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda 
Nabi Muhammad SAW Dengan segala kerendahan dan ketulusan 
hati skripsi ini ku persembahkan kepada: 
1. Junaidi Abdullah,S.Ag.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 
arahan selama penyusunan skripsi.  

2. Kedua orangtua saya Bapak Sarimin dan Ibu Jumiah yang 
paling berjasa dalam hidup saya, yang selalu mendo’akan setiap 
langkah saya, selalu memberikan dukungan dan motivasi serta 
kasih sayangnya yang tak terhingga.  

3. Teruntuk suamiku Nurul Burhan yang selalu menyemangati dan 
memotivasi,serta memberi dukungan secara moril maupun 
materil. 

4. Saudara ku tercinta M. Sauji dan Nur Mut Mainah yang 
senantiasa memberikan semangat serta memberi dukungan 
secara moril. 

5. Sahabat-sahabat seperjuangan kelas ESRA angkatan 2014, 
teman-teman Kos Pak Ipin yang selalu memberikan inspirasi 
dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

6. Sahabat saya Latifatul Husna, 
7. Seluruh responden yang telah bersedia membantu dan 

meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner. 
8. Seluruh staf Jims Honey Jepara yang telah memberikan izin 

penelitian dan membantu kelancaran penelitian ini. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah membantu memberikan dukungan.   
Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah 

dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk 
mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 
Khamdan wasyukron lillah segala puji  syukur penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat 
dan taufiknya atas terselesaikan skripsi yang berjudul “ 
PENGARUH KEBUTUHAN DAN GAYA HIDUP 
KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN 
(Studi Kasus Pada Konsumen Toko Pusat Jims Honey Desa 
Pancur, Kec. Mayong, Kab. Jepara) ”.  Skripsi ini disusun untuk 
menyelesaikan Studi Jenjang Strata Satu (S.1) Prodi Ekonomi 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam 
Negeri Kudus. 

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikutnya. Selanjutnya penulis menyadari bahwa masih banyak 
kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Untuk itu penulis 
berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun. Pada  
kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan terimakasih 
sebesar-besarnya atas dorongan, bimbingan dan dukungan dari 
semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga 
dan sebagainya. Terutama kepada :   
1. Dr. H. Mudzakir, 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 dalam penyusunan skripsi. 

3. Surepno, M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.   
4. Junaidi Abdullah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 

5. 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. 

6. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Institut Agama 
Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 
sehingga penulis mampu menyesuaikan penyusunan skripsi ini. 
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7. Pemilik dan para karyawan toko Jims Honey Jepara yang telah 
berkenan membantu penulis untuk melakukan penelitian. 

8. Keluarga tercinta, Bapak, Ibu, Suami dan Saudara yang selalu 
memberikan support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabatku Nela Musfiqotun Niswah dan Siti Nurmaunah yang 
selalu memberi semangat dan motifasi. Kenangan bersama 
kalian tidak akan di lupakan oleh penulis. 

10.Teman-teman Kost Husna, Desi, Nur, Situn dan Ayu yang 
selalu memberikan semangat. 
11. Bapak dan Ibu Kos beserta keluarga.  
12. Dan semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang 

telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.  
Sebagai penutup atas jasa, bantuan dan partisipasinya dari 

semua pihak penulis tidak bisa membalas apa-apa hanya 
mendoakan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan 
pahala yang berlipat ganda. Dan semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi semua orang serta sebagai amal jariah bagi 
penulis. Aamiin.... 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 
Kudus, 6 April 2021 
Penulis 
 
 
 
                                                                                                   
Nur Kasanah   
 

 
 
 
 
 
 
  


