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MOTTO 

  

                          

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. Al-Baqarah:29)
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*
Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 29, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir    

Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 75.  
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT... 

Yang  selalu membimbing langkahku dan  

Selalu memberi pertolongan disaat aku membutuhkan. 

Tak lupa aku persembahkan karya sederhanaku ini kepada..... 

 Ayahanda dan ibunda tercinta yang telah berjuang dengan keras untuk 

mendidik dan membesarkanku serta mencurahkan seluruh hidupnya, kasih 

sayang, pengorbanan, cintanya untuk keberhasilanku dan selalu 

mendo’akanku, memberiku motivasi dalam menjalani hidup sampai 

terselesaikiannya karya sederhanaku ini. 

 Mbakku “Sulasmi”, serta saudara-saudaraku “Mbak Ina Safitri, Mbak Anik”, 

adek-adekku “Jepi Bintia Rani, Avriza Nara Prila” tercinta yang selalu 

mewarnai hari-hariku, semangat, dukungan, dan do’a setiap saat.  

 Yang terkasih “Nur Rozaq Muallim”, yang selalu memotivasiku, senantiasa 

tidak kenal lelah untuk membantuku dan memberikan dorongan hingga 

terselesaikan karya sederhanaku ini. 

 Sahabatku tercinta “Anna Sari Khoirun Nisa” yang sudah memberi warna 

dalam perjalanan hidupku, serta sudah setia menemaniku disaat senang atau 

susah, bercanda, tertawa, semoga kita tak hanya menjadi sahabat melainkan 

menjadi keluarga untuk selamanya. 

 Buat teman-temanku semua “Zheta, Lely, Nurul, Uul, dan Layla Muyas” 

 Buat teman-teman Ekonomi Islam Kelas C Angkatan “12” yang tidak bisa 

aku sebutkan namanya satu persatu, semoga kita semua sukses dam bisa 

meraih cita-cita ke masa depan. Amiin.... 

 

Terima kasihku untuk semua 
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KATA  PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim  

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 “Analisis Bauran Pemasaran pada Bakery di 

Daerah Tlogowungu Pati”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Islam di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Muhammad Mustaqim, MM, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Segenap pemilik Bakery Daerah Tlogowungu Pati yang telah memberikan 

ijin dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  

6. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 




