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MOTTO

“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. An-Nisa ayat 29)1

1Al-Qur’an Surat Nisa’ Ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Sygma, Bandung, 2007,
hlm. 83.



vi

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

• Ayah dan Ibunda terkasih yang tiada henti melantunkan do’a dan curahan kasih

sayangnya tanpa batas.

• Adikku (Laura) terima kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan

selama ini dan semoga adikku tercinta dapat menggapai keberhasilan juga di

kemudian hari.

• Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

• Bapak Irsad Andriyanto, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi pengarahan dan

bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

• Terima kasih untukabang saya Sodikul Amin, partner yang selalumenemaniku,

memberikan support, bantuan dan sering saya repotkanuntukmenyelesaikan

skripsi ini.

• Sahabat–sahabatku seperjuangan kelas MBS D angkatan 2012 yang pasti akan

selalu kurindukan.

• Sahabat saya : Aliefa, layyongki, Liyol, Laila yang selalu memberi keceriaan,

persahabatan dan sering saya repotkan, terima kasih atas bantuannya.

• Kepada sahabatku Paijah (izzah) yang memberiku semangat, tempatku berbagi

keluh kesah, berbagi tawa, dan berbagi traktiran, terima kasih atas waktunya.

• Teman-teman Team PPL, Team KKN Angkatan 2012 yang tak bisa disebutkan

satu-persatu yang telah membantu segala hal dalam bentuk moral maupun

spiritual.

• Pembaca budiman sekalian.



vii

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam juga

tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan

harapan semoga penulis mendapat Syafaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Strata 1 (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN)

Kudus. Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis mendapatkan banyak

bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis perlu menyampaikan

terima kasih kepada :

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku ketua STAIN Kudus yang telah merestui

penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Supriyadi, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini.

3. Irsad Andriyanto, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi pengarahan

dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Anisa Listiana, M. Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Para dosen dan staf pengajar di STAIN Kudus yang sudah membekali penulis

berbagai ilmu agama dan pengetahuan yang insyaallah akan bermanfaat

dalam kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umumnya.

6. Muchammad Irsyad, S.Far., Apt. selaku manager di Muntira Total Health

Skin CareSolution Kudus yang telah memberikan ijin penelitian dan bantuan

yang luar biasa kepada penulis berupa informasi dan data terkait penyusunan

skripsi ini.



7. Staf-staf di Munt

memberikan bant

8. Ayah, Ibunda, adi

maupun tidak 

penyusunan skripsi

9. Para sahabat yang

penyusunan skripsi

10. Semua pihak yan

Semoga Alla

memberikan balasan 

semoga skripsi ini da

yang budiman pada um

viii

Muntira Total Health Skin CareSolution Kudus

n bantuan dan pelayanan  kepada penulis untuk skr

, adikku (Laura) dan keluarga tercinta yang se

k telah membantu baik moril maupun m

n skripsi ini.

ang selalu menemani dan memberikan motivasi

n skripsi ini.

ang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

llah SWT meridhoi pengorbanan beliau terse

an kebaikan yang berlipat ganda. Akhirnya pe

 dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

 umumnya.

Kudus, 24Agust

Penulis

udus yang telah

uk skripsi ini.

g secara langsung

upun materiil selama

vasi selama proses

u.

rsebut di atas dan

 penulis berharap

dan para pembaca

gustus 2017


