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“Pengaruh Fashion Involvement dan Positive Emotion terhadap Impulse Buying 

(Survei pada Warga Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).” 

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam 

memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis Pada Fakultas Ilmu Administrasi 

Universitas Brawijaya. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa 

adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan 

ini penulis menyampaiakan ucapan terimakasih kepada yang terhormat: 

1. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Administrasi Universitas Brawijaya. 

2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, MSi.,selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

3. Bapak M. Iqbal, S.Sos, MIB, DBA.,selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 

4. Bapak Dr. Imam Suyadi, MSi., selaku Ketua Dosen Pembimbing atas segala 

bantuan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Drs. Dahlan Fanani, MAB., selaku Anggota Dosen Pembimbing atas 

segala bantuan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama 

proses penyusunan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah 

memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
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Terima kasih juga untuk kekasih tercinta Nur Fitriatin Nisa yang telah 
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