
PENGARUH KUALITAS PRODUK, SALURAN DISTRIBUSI

DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN

MEMBELI PRODUK MIE CV MENTARI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Manajemen Bisnis Syariah

Di Susun Oleh :

DONI SETIAWAN

NIM : 212312

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM

2017



ii



iii

\



iv



v

MOTTO

Sabar adalah
kunci utama dari

keberhasilan



vi

PERSEMBAHAN

Ya Allah, Yang Maha Ilmu........Alhamdulillah berkat rahmat dan ilmu yang

Engkau berikan, serta jerih payah dan do’a dari orang-orang baik, tersusunlah

karya sederhana ini dan dengan kerendahan dan ketulusan hati akan aku

persembahkan ini semua kepada :

 Sang Mentariku dan pemberi motivasi Ibunda Winarni dan Ayahandaku

Dori Santoso yang tak pernah berhenti berdo’a untukku, menghidupi

pendidikanku dan selalu memberi nasihat-nasihat kepadaku sampai akhir

studiku saat ini.

 Kakak yang selalu memberi motivasi dan membantu dalam kehidupanku.

 Teman-temanku yang selalu memberikan dukungan kepada saya

 Kawan-kawanku seperjuangan yang telah memberikan warna-warni dalam

hidupku dan dalam dunia perguruan tinggiku.

 Keluarga kecilku KKN dan warga Desa Pohgading Kecamatan Winong

Kabupaten Pati

 Segenap Karyawan CV Mentari Kudus yang telah bersedia membantu

untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Tentunya kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi

ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga bantuan, motivasi, dan

pengorbanan yang diberikan akan mendapat balasan oleh sang Maha Pemberi

nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, Aamiin.
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KATA PENGANTAR

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

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

ini. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk, Saluran Distribusi dan

Harga terhadap Keputusan Konsumen Membeli Produk Mie CV Mentari

Kudus”, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Strata Satu (S1) pada Ilmu Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Kudus.

Dengan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang

terhormat :

1. Dr. Fathul Mufid M.S.I selaku ketua STAIN Kudus  yang telah

memberikan ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc,. M.Si. selaku ketua jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan

persetujuaan tentang penulisan skripsi.

3. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan bimbingan dan ijin perpustakaan.

4. Dr. Nur Aris, M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia memberi

waktu, tenaga dan pikiran untuk melakukan bimbingan dalam penyusunan

skripsi.

5. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi.

6. Pimpinan CV Mentari Kudus bapak Subyono yang telah memberi ijin dan

membantu penelitian dalam menyusun skripsi ini.
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7. Bapak dan ibu kandung saya, yang langsung maupun tidak langsung telah

membantu baik secara moril maupun material, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi.

8. Teman-teman MBS A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna. Oleh karenanya tegur sapa yang bersifat konstruktif dari para

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan dimasa

mendatang. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya, serta

masyarakat pada umumnya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 28 Februari 2017

Penulis,

Doni Setiawan
NIM: 212312
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