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MOTTO 

 

                

 “Dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka 

dan mengharamkan segala yang buruk bagi 

mereka.............” (QS. Al-A’raf:157)1 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Cetakan Ke 1, Al Hanan, Jakarta, 2009, 

Hal.,135 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan penuh kasih sayang dan kerendahan hati kubingkiskan karya 

kecilku untuk: 

Persembahan yang tertinggi hanyalah Allah SWT, 

yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya 

serta memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku 

Orang tuaku yang telah memberikan segalanya 

memberikan kasih sayang secara penuh dan pengorbanan tanpa syarat 

demi kebahagian serta masa depanku 

Bapak Nurkhamid dan Ibu Siti Mukharomah 

Kakakku Siti Mursidah dan Moh. Sobirin yang menjadi contoh dan 

pendorong 

semangat dalam menghadapi cobaan hidup 

Terimakasih sudah menjagaku, menjadi saudara terbaik buatku 

Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk mu 

Dan tak lupa keponakanku yang selalu mewarnai hidupku.... 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmannirrokhim 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat kepada 

semua hambaNya sehingga pada kesempatan ini, Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah 

SAW pembawa rahmat bagi kaumnya. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal, Kreativitas Iklan dan 

Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah (Studi Kasus 

Pondok Pesantren Darul Falah Kudus)” ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.  

Penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

baik dalam ide, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainya. Oleh karena itu 

Penulis ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya 

dalam penyusunan skripsi ini kepada:  

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M.Si selaku ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi ini. 

3. Karebet Gunawan, SE, MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN 

Kudus. 

4. Suhadi M.S.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

5. 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. 
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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.  

7. Bapak dan Ibu kandung  serta saudara tercintaku yang telah mengasuh dan 

membimbing serta memberikan dorongan kepada Penulis, baik moral 

maupun spiritual. Hanya bakti dan doa-doa yang bisa Penulis berikan.  

8. Sahabat-sahabat Penulis Deah, dek lely, Nyi Uliya, selama 4 tahun kita 

bersahabat, saling membantu, mereda emosi saat sedih, memberi semangat 

sewaktu kehilangan asa, memotivasi satu sama lain kala duka, dan berbagi 

tawa dimomen bahagia. Terimakasih banyak sahabat. 

9. Para teman-teman seperjuangan yang ada dikelas F/ES 2012. Fitri, ucha, hesti 

dan ina yang selalu menemani saat suka dan duka, dan teman-teman yang lain 

yang tidak bisa Penulis sebutkan semuanya. Terima kasih, Penulis ucapkan 

untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di 

almamter kita tercinta. 

10. Soulmate PPL Lina, laila yang selalu menyemangati dan menjadi teman 

seperjuangan dalam menulis skripsi ini.  

11. Saudara-saudara Penulis dikost Pak Arifin, Tutek, Empret, dek lely, deah, dan 

semuanya canda tawa bersama kalian takkan pernah terlupakan. 

12. Keluarga besar KKN gelombang 1 kelompok 14 Desa Bolo Agung, Kayen, 

Pati. Terimakasih telah menjadi pelengkap cerita dalam hidup penulis. 

13. Seluruh responden yang telah membantu mengisi angket penelitian. Skripsi 

ini takakan pernah selesai tanpa bantuan anda. Terimakasih banyak atas 

waktu dan kesabarannya dalam mengisi angket penulis. 

14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 

untuk segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan untuk membentu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa sesungguhnya penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna, karena itu, kritik konstruktif dari siapapun sangat 

diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan berikutnya. Diharapkan 




