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PERNYATAAN 

 
 Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Aftina Findiana, dengan penuh 

kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa : 

1. Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk 

memperoleh derajat kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun. 

2. Sepanjang pengetahuan saya, di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang 

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

3. Jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan penyataan ini, maka saya 

bersedia derajat kesarjanaan saya dicabut.  

 

Semarang, 06 Oktober 2017 

 

 

Aftina Findiana 
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PERSETUJUAN 
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KONSUMTIF DALAM MEMBELI IPHONE PADA MAHASISWA 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNISSULA 

 

Dipersiapkan dan Disusun Oleh: 

 

Aftina Findiana 

30701301229 

 

Telah Disetujui Untuk Diuji Dan Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Guna 

 Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Psikologi 

 

   Pembimbing Utama           Tanggal 

 

 

Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si                                               ------------------------------ 

 

Mengesahkan,  

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung 

 

 

 

Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi  
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PENGESAHAN 

HUBUNGAN ANTARA GAYA HIDUP HEDONIS DENGAN PERILAKU 

KONSUMTIF DALAM MEMBELI IPHONE PADA MAHASISWA 

FAKULTAS PSIKOLOGI UNISSULA 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

Aftina Findiana 
30701301229 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

pada tanggal 06 Oktober 2017 

Dewan Penguji      Tanda Tangan 

1. Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si   ______________________ 

 

2. Abdurrohim, S.Psi, M.Si   ______________________ 

 

3.  Agustin Handayani, S.Psi, M.Si  ______________________ 

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  

memperoleh gelar Sarjana Psikologi 

Semarang, ________________ 

Mengetahui  

Dekan Fakultas Psikologi UNISSULA 

 

 

Inhasuti Sugiasih, S.Psi., M.Psi 
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PERSEMBAHAN 

 

 

Kupersembahkan karya ini kepada : 

Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa memberikan do’a, semangat dan dukungan 

selama proses pengerjaan karya ini.  

Almamater Fakultas Psikologi Unissula yang telah menjadi tempatku menuntut 

ilmu.  

Dosen pembimbingku yang telah memberikan waktu, ilmu, arahan dan bimbingan 

untuk menyelasaikan karya ini.  
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MOTTO 

 

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai 
Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah 
mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas 
penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah 
(membiarkannya sesat). Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” 

(QS Al-Jaatsiyah : 23) 

 

 

“(Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan) artinya 
berjalan pada jalan setan (dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabbnya) 
sangat ingkar kepada nikmat-nikmat yang dilimpahkan oleh-Nya, maka demikian 
pula saudara setan yaitu orang yang pemboros” 

(QS AL-Israa’ : 27.) 

 

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih". 

( QS Ibrahim :7) 
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KATA PENGANTAR 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmatNya yang tiada tara 

kepada peneliti yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan. Skripsi ini 

merupakan tugas akhir yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program S1 

Psikologi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

      Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan dan hambatan, 

namun atas petunjuk Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya 

peneliti mampu melalui segala hambatan yang ada. Dukungan berupa doa dan 

bimbingan membuat peneliti bisa mempertahankan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Peneliti dengan kerendahan hati menyampaikan rasa 

syukur dan terima kasih kepada: 

1. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan peneliti 

kesempatan untuk menempuh dan mendapatkan ilmu pendidikan di Fakultas 

Psikologi. 

2. Bapak Joko Kuncoro, S.Psi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia membimbing dengan sabar dan memberikan saran kepada peneliti 

selama proses penyusunan skripsi berlangsung hingga akhir penyelesaian 

skripsi. 

3. Ibu Dra. Rohmatun,  M. Si, Psi selaku Wali Dosen yang telah meluangkan 

waktu untuk membimbing penulis selama kuliah. 

4. Seluruh mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi 

respondent dan membantu dalam proses penelitian. 

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA selaku tenaga pengajar 

yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama 

peneliti berkuliah di Fakultas Psikologi UNISSULA. 

6. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Psikologi 

UNISSULA yang selalu memberikan fasilitas dan kerjasama selama ini. 
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7. Kedua orang tua, bapak dan ibu tercinta dan keluarga besar yang telah 

memberikan banyak support hingga saat ini, tidak ada kata lain yang bisa 

penulis ucapkan selain kata terimakasih yang sebesar-besarnya. 

8. Favorite Person  Arfah Diansyah, S.Psi. yang sudah memberikan  semangat, 

dukungan, nasihat, dan mendengarkan keluh kesah selama ini. 

9. Sahabatku Aghnis Mustamila W, Dewi Purwaningsih, Tuti’atul Munawaroh, 

Dewie Sapita yang sudah menemani selama masa perkuliahan. 

10. Muhammad Agus Tri Hartanto, Rahmad Nur, Sahru Rajab, Muhammad 

Iqbal, dan Narko,  yang sudah  memberikan dukungan serta memberikan 

saran dalam pembuatan skripsi.  

11. Teman-teman seperjuangan “TEENAGER” yang telah mengisi hari-hari 

penulis selama berada dikampus dan telah berbagi informasi serta ilmu yang 

bermanfaat. 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan, masukan, nasihat dan membantu penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini 

      Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa 

diharapkan guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Peneliti berharap 

karya ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bidang Psikologi. 

 

Semarang, 29 September  2017 

 

 

       Peneliti 

 

 

 


