
 
 

ii 

 

 

KATA PENGANTAR 

Puji serta Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan karunia–Nya juga kemudahan dan kelancaran kepada 

penulis dalam penyusunan proposal penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya 

Hidup (Lifestyle), Impulse Buying, dan Religiusitas terhadap Pembelian Online 

(Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang 

Menggunakan Aplikasi Shopee)”  

Penulisan karya ilmiah ini diajukan sebagai syarat mengikuti ujian seminar 

proposal pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas 

Siliwangi. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini mendapatkan 

banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima 

kasih kepada Orang Tua (Yusi dan Alm. Kusdinar), adik (Naufal), dan saudara-

saudara penulis yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan baik moril 

maupun materil sehingga terselesaikannya proposal penelitian ini, serta kepada:  

1. Ir. Dr. Nundang Busaeri, MT. Selaku Rektor Universitas Siliwangi. 

2. Dr. Iwan Wisandani, S.E.I., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam 

Universitas Siliwangi dan Selaku Dosen Wali mahasiswa Program Studi 

Ekonomi Syariah Kelas C angkatan 2018. 

3. Dr. Yusep Rafiqi, S.Ag., M.M. Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Fakultas Agama Islam dan Selaku Dosen Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, 

dan masukan dalam menyelesaikan proposal penelitian. 
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4. Elis Nurhasanah, S.Sy., M.Si Selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, 

dan masukan dalam menyelesaikan proposal penelitian. 

5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang telah 

memberikan dukungan motivasi dalam penyusunan proposal penelitian ini. 

6. Semua tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang 

telah membantu dalam hal administrasi. 

7. Seluruh sahabat seperjuangan di Eksyar 2018 (Secret). 

8. Sahabat terdekat saya yang selalu mendukung saya dan yang saya cintai yaitu 

Mega, Virliana, Yesi, Alpi, Silvia, dan Hayatun. 

9. Teman seperjuangan dari organisasi yaitu Irsyad Kamil Husein. 

10.  Teman-teman, adik tingkat, dan kakak tingkat / alumni dari Badan Legislatif 

Mahasiswa yang sudah mendo’akan dan membantu saya. 

11. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam 

menyusun proposal penelitian ini.  

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan dan banyak kekurangan, sehingga tidak lupa penulis mengharapkan 

saran dan kritik terhadap proposal penelitian ini.  Dengan segala kerendahan hati, 

penulis berharap proposal penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis 

dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin  

Tasikmalaya, Agustus 2022 

Penulis  


