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MOTTO 

             

Artinya : “ Sesungguhnya keadaan kekuasaanNya apabila ia 

menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada (hakikat) 

benda itu : jadilah engkau. Maka ia terus mejadi”  



 

vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang besar. 

Penulis panjatkan, atas rahmat, taufiq dan pertolongan-Nya. Penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas 

dari tuntutan dan bimbingan-Nya.  

Iringan Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kehadirat baginda 

Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia, 

atas jasa dan perjuangan besar Beliau penulis dapat menikmati sedikit ilmu 

pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan Islam.   

Pada kesempatan ini penyususun dengan kerendahan hati ingin 

menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dengan memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan 

penyusunan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik antara lain: 

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

penulisan skripsi ini  

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini.  

3. Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM selaku dosen pembimbing, yang telah 

meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membagi ilmu, pengarahan, saran 

dan bimbingan sehingga terselesainya skripsi ini;  

4. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama masa kuliah; 

5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Prodi Ekonomi Syariah dan Seluruh 

karyawan perpustakaan STAIN Kudus; 

6. Orang tua tercinta, Bapak sukardi dan Ibu sumini yang selalu mendoakan 

dalam menyelesaikan skripsi ini; 

7. Untuk imam ku Ibnu Muntaha yang selama ini mendukung dan memberikan 

semangatnya, sehingga terselesaikannya skripsi ini; 
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8. Teman-teman EI D angkatan 2010, teman-teman PPL, KKN, dan teman-

teman pesm  a khumairoh yang selalu menemani di kala susah maupun 

senang dan selalu memberikan semangat kepada penyusun; 

9. Teman-teman seperjuangan ku wahyu dan annisa, terima kasih telah 

menemaniku selama ini; 

10. Almamaterku STAIN Kudus, disamping tempatku menuntut ilmu, juga 

tempat mempertemukan penulis dengan teman-teman; 

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Namun penulis berharap semoga 

karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin Ya Robbal 

Alamin...... 

 

 

Kudus, 21 September 2016 

Penulis, 

 

  

Yeni Nur Asih  

NIM: 210214 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

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

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

ini. 

Skripsi yang berjudul “pengaruh strategi perluasan merek dan 

perilaku konsumen muslim terhadap keputusan pembelian pada produk 

wardah (Studi Pada Mahasiswi STAIN Kudus Prodi Ekonomi Syariah 

Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Angkatan 2012)” 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 peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

penulisan skripsi ini  

2. Dr. H Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam 

penulisan skripsi ini.  

3. Ekawati Rahayu Ningsih, SH, MM selaku dosen pembimbing, yang telah 

meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membagi ilmu, pengarahan, saran 

dan bimbingan sehingga terselesainya skripsi ini;  

4. Bapak dan Ibu dosen Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan selama masa kuliah; 

5. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha Prodi Ekonomi Syariah dan Seluruh 

karyawan perpustakaan STAIN Kudus; 

 

 

 

 


