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MOTTO

          

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti

suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Qs. Ash-Shaf:4)1

1 Al-Qur’an Surat Ash-Syaf ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir
Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemah, Depag RI, Jakarta, 1989, hlm. 486.
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PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta puji dan syukurku kepadamu Allah SWT atas karunia

Serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya tugas ini dapat terseleseikan,

shalawat serta salam selalu kulimpahkan keharibaan rosulullah SAW. Akhirnya

dengan penuh perjuangan, dengan iringan do’a, air mata, kesabaran dan segala

usaha dan jerih payah kupersembahkan karya ini kepada:

 Kedua orang tuaku tercinta Bapak Nur Salim dan Ibu Siti Faidhah yang

telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan do’a disetiap

sujudnya.karya ini kupersembahkan sebagai jawaban atas kepercayaan

yang yang telah kalian berikan serta perwujudan baktiku kepada

kalian....

 Kakakku tersayang Muhammad Khoirun Niam serta keluarga besarku

yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku....

 Sahabat dan kawan-kawanku yang aku sayangi fera, zakky, iffa, syamsi,

nana, yuniq, phi’ul, cizka, ci’uz, uzly, mbak maun, dewi, mbk ana, mbk

khuri...

 Dan tak lupa juga sahabatku hidayah, anif dan nieha dari masa SMA

hingga sekarang, persabatan kita belum berakhir walaupun terpisahkan,

terima kasih kalian sudah menyemangatiku....

 Dan teman-temanku EI/E angkatan 2012 senasib seperjuangan bersama

kalian telah banyak goresan tinta yang teroret, kebersamaan dalam suka

duka selama ini tidak akan terhapus, terima kasih sudah menerimaku

apa adanya.
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 Serta teman-teman PPL dan KKN, semoga kita bisa melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi.

Buat teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih

atas motivasi dan do’anya....
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji hanya bagi Allah SWT  yang telah melimpahkan rahmat, taufiq

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.

Skripsi yang berjudul Analisis Penerapan Manajemen Mutu Produk

dan Pelayanan dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang (Studi pada

Pedagang Konveksi di Pasar Kliwon Kudus). Skripsi ini disusun guna

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 (satu) pada Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah STAIN Kudus. Semoga karya

ini memberi manfaat bagi banyak kalangan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sebagai

uswatunhasanah yang telah membebaskan manusia dari kebodohan yang

membelenggu umat.

Berbagai bentuk bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak

merupakan aspek penting yang tidak dapat terpisahkan dalam proses penyusunan

skripsi ini. Atas kasih sayang-Nya melalui berbagai bentuk bantuan tersebut,

alhamdulilah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa hambatan yang

berarti.Untuk itulah, penulis mencoba menghadirkan untaian kata sebagai wujud

terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

merestui pembahasan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan

Syariah STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan

ini.

3. Bapak Dr. Mukhammad Saekan, S. Ag., M. Pd., selaku Dosen

Pembimbing Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran

untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dalam penyusunan skripsi ini.

4. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.




