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MOTTO 

 

Sesunggungnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 

(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 

hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. 

(QS. Ash-Sharh) 
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PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmaannirahiim..... 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kemudahan serta berkat limpahan nikmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan 

tugas akhir ini, shalawat serta salam selalu kucurahkan kepada Rasulluallah SWA. 

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

segala jerih payah, ku persembahkan karya ini kepada: 

 Bapak tercinta (Syamsul Hadi) dan Ibuku terkasih (Eny Munfaati) yang selalu 

memberikan samudra kasih dan sayangnya yang tidak pernah bosan ataupun 

lelah mendoakan disetiap langkah kakiku serta memberikan dukungan moril 

maupun materil untukku. 

 Adikku Zakiatul Azzahra yang selalu menghibur kala lelahku, perhatiannya 

sehingga memberi kekuatan kepadaku. Semoga kita menjadi anak yang 

sholihah serta sukses fiddunya wal akhiroh. Amin…. 

 Mbah Hj. Rohmah yang tiada henti memberi doa dan dukungan kepadaku. 

 Yang tersabar Mahali Al-Murtadho yang selalu setia dan tak kenal lelah 

untuk memberikan motivasi, dukungan dan doa untukku sehingga 

membuatku bangkit dan menjadi yang lebih baik. 

 Almameterku tercinta, jurusan Syariah dan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

 Bapak Suhadi, SE., MSA selaku dosen pembimbing yang meluangkan 

segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan skripsi ini.  

 Bapak Saifuddin, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang 

telah memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa STAIN Kudus. 

 Para dosen yang telah membimbingku dari ketidaaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti selama di STAIN Kudus 

 Untuk sahabat-sahabatku Rachma, Dita, Devi terimakasih atas semangat, 

dorongan dan dukungan selama ini, dan apa yang kalian berikan. You all the 

best my friend’s. 
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 Teman-temanku seperjuangan dan sekelas yang terkumpul dikelas E (Diah, 

Laila, Aulia, Yulis)dan semuanya yang membantu dan menemani dari 

semester 1 hingga semester VIII dan mengisi hari-hariku dengan canda tawa 

kalian yang tidak akan pernah terlupakan. 

 Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirahmannirrahim.... 

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 Fasilitas, Kualitas Jasa, Diferensiasi 

Terhadap Kepuasan Wisatawan Menara Kudus ”. Ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi 

Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

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

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

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

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi SH. MHum selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan izin pembahasan penulisan skripsi ini. 

3. Suhadi, SE., MSAselaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

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

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Saifuddin, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah 

memberikan pengarahan selama menjadi mahasiswa STAIN Kudus. 

6. Seluruh Dosen dan Jajaran staff di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali penulis berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini dan menjadi manusia yang lebih luas cakrawala 

pemikirannya dari pada sebelumnya. 

7. Para pegawai Menara Kudus yang telah bersedia meluangkan waktu dan 

membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 




