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MOTTO 

Hal baik akan datang, meski kadang didahului 

oleh hal buruk. Itulah seninya hidup. Indah disaat 

yang tepat, bahagia di waktu yang semestinya. 

(Fiersa Besari) 

Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan 

dengan penuh keikhlasan. Istiqomah dalam 

menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH. 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, puji dan syukur atas semua nikmat yang telah Allah 

berikan karena atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, 

hingga mampu mempersembahkan karya ini kepada mereka yang tercinta… 

 Allah SWT yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis 

sampai sekarang dan sampai akhir kelak. 

 Bapak dan Ibu tercinta, tersayang (Bapak Rifa’i dan Ibu Mualimah) yang 

senantiasa sabar merawat dan membesarkanku, memberikan dukungan baik 

materil dan non materil serta tak henti-hentinya mendo’akan setiap 

langkahku. 

 Kakak-kakak ku tersayang (Heri Kiswanto dan Sri Sugiyanti) dan 

keponakan ku tersayang (Safa Aqila Heriana) yang selalu memberikan 

keceriaan dan kebahagiaan, serta keluarga besarku (Yuni dan Linda) yang 

memberikan semangat dan dukungan yang tidak henti . 

 Ricky Efendi yang sudah memberikan dorongan dan semangat serta 

menemani mengisi hari-hariku. Terimakasih atas waktu dan supportnya. 

 Sahabat-sahabatku tersayang Zuha, Yuyun, Putri, Nia, Yina, Laela yang 

selalu senantiasa memberikan semangat dan menemaniku menyelesaikan 

skripsi ini. 
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yang selalu memberikan keceriaan dan semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

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

hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Brand Ambassador Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Shampo Sariayu Hijab Pada Mahasiswi 

Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus” ini disusun guna memenuhi salah 

satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Ilmu Manajemen 

Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada : 

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

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan 
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persetujuan tentang penulisan skripsi. 
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meluangkan waktu, memberikan motivasi, semangat, nasehat dan selalu 

mendorong penulis ke arah yang lebik baik. 

4. Tina Martini, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan 

perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi. 
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