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MOTTO

Surat Al Baqarah Ayat 45

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan

Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi

orang-orang yang khusyu’.” (Q.s. Al-Baqarah (2) : 45)1

1 Al-Qur’an Surat Al-Baqarah 45, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, CV Darus Sunnah,
Jakarta, 2002, hlm. 8
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PERSEMBAHAN

Pertama Alhamdulillah tak henti-hentinya aku mengucap puji dan syukur pada

Allah SWT atas ridho-Nya karya ini dapat terselesaikan.

Kedua Shalawat dan salam aku haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW.,

semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumil qiyamah nanti,amiiin…

Ketiga saya persembahkan karya ini untuk mereka orang-orang yang sangat

berarti dalam hidupku :

1. Untuk kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi

selama menyusun skripsi, beliaulah yang mendidikku, menyayangiku dan

tidak pernah ada kata lelah untuk selalu mengingatkanku agar tidak salah

dalam melangkah. Bapak Rakiyo dan Ibu Ngatini yang saya cintai, kasih

sayang terindah yang dapat kumiliki selama hidupku yaitu bagaimana

engkau memberikan seluruh perhatian cinta, kasih sayang dan do’a

untukku yang senantiasa mengiringi langkahku, do’a mu kau panjatkan

disetiap sujudmu.

2. Untuk adikku Khofif dan Azki yang selalu memberikan semangat dan

motivasi dalam menyelesaikan tugas selama kuliah dan senantiasa

menemani hari-hariku dalam menggapai semua anganku.

3. Untuk semua anggota keluarga dan sepupu-sepupuku Sindy, Faza, Rahma,

Vian, Ninis, Bayu, Bagus yang sangat aku cintai dan tidak bisa saya

sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan warna tersendiri, yang

selalu bisa membuatku tersenyum saat bersama kalian semua dengan

tingkah lucu dan canda tawa yang penuh keikhlasan.

4. Untuk kakakku Iva, Vida, dan Rina saya ucapkan terima kasih karena

engkau yang selalu memberikan motivasi, semangat dan mengajariku

dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Untuk seseorang yang telah mengisi hatiku, terima kasih engkau yang

selalu mendo’akanku, memberikanku semangat dan motivasi dengan

masalah yang kuhadapi, yang selalu membuatku tersenyum disaat senang

maupun susah, yang selalu sabar menghadapi sifatku, yang mampu
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menjadikanku sosok wanita yang kuat dan tegar dalam menghadapi

cobaan dan membuatku bisa melewati itu semua. Semoga kita akan selalu

bersama untuk saat ini dan selamanya.

6. Untuk sahabatku Diyah dan Tutik terima kasih karena kalianlah yang

selalu memberikanku motivasi dan semangat, dan menemaniku di saat aku

senang dan susah.

7. Untuk sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan, terima kasih untuk

sahabat-sahabat MBS D yang telah memberikan warna dalam persahabat

kita dengan penuh canda tawa, untuk teman-teman PPL dan KKN yang

telah banyak memberikan kenangan dan kebersamaan yang sangat indah.

8. Untuk semua teman-temanku penghuni ENJE kost (Zulex, Alif, Mbak

Anis, Nafis, Heni, Vena, Nurin, Eva, Ujep, Iil, Mbak Iroh , Mbak Indut dll

yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu)  kalianlah yang selalu

memberikan semangat, dan selalu membuatku tersenyum dengan canda

tawa yang penuh keikhlasan.

Akhir kata, semoga karyaku yang tidak sempurna ini bisa bermanfaat bagi

yang membacanya. Amiiin…
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KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan

dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung

Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman

yang terang benderang ini. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa

mendapatkan syafa’at dan diakui sebagai ummatnya. Amin ya rabbal alamin.

Skripsi yang berjudul : “(Pengaruh People, Process, dan Physical

Evidence Terhadap Loyalitas Konsumen Di UD Barokah Snack Wedarijaksa

Pati)” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam Prodi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana

dengan baik tanpa bantuan, saran dan arahan dari berbagai pihak, yang secara

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material dan spiritual.

Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

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

pembahasan skripsi ini.

2. Dr. Supriyadi, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang

penulisan skripsi.

3. Amirus Shodiq, Lc, M.A, Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis

Syariah.

4. Tina Martini, S.E., MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan

mengarahkan penyusunan skripsi ini.

5. Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.
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