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MOTTO 

 

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (7) Dan barangsiapa yang 

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan 

melihat (balasan)nya pula (8)” (Q.S. Al-Zalzalah: ayat 7-8). 

 

“Bukan spesies yang paling kuat atau cerdas yang 

akan bertahan, melainkan yang paling responsif 

terhadap perubahan” 

~Charles Darwin~ 
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Persembahan 

Pertama dan utama kepada Allah SWT yang telah memberikan nafas kehidupan 

kepadaku dalam keadaan Islam dan Iman serta tidak lupa kepada: 

 Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang selalu mendoakanku dan 

memberikan dukungan dan motivasi selama menyusun skripsi. Engkaulah 

yang mendidik, membimbingku menyayangiku dan tiada pernah 

mengingatkan agar tak salah melangkah. Bapak Abdul Rosyid dan Ibu 

Jumiati tersayang, kasih terindah yang kumiliki dalam hidupku adalah 

bagaimana kalian memberikan seluruh perhatian, cinta dan kasih sayang 

serta do’a untukku yang senantiasa mengiringi langkahku selalu.  

 Untuk mbak Nana sekeluarga dan mas Falak sekeluarga yang selalu 

memberikan motivasi dan semangat selama menyusun skripsi, dalam 

menyelesaikan tugas selama kuliah yang selalu mengiringi langkahku 

untuk menggapai anganku. 

 Untuk KSPPS Fastabiqul Khoirot, terimakasih sebanyak-banyaknya saya 

ucapkan karena telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 

 Untuk sahabat-sahabatku tercinta dan seperjuangan Alima, Naila, Fatim. 

Terimakasih untuk teman-temanku PPL Melly, Mei, Afif dan Agus serta 

teman-teman KKN yang tidak bisa kusebut satu persatu. Terimakasih 

sahabat-sahabatku ESRC seperjuangan yang telah memberikan warna 

dalam persahabatan kita yang penuh canda tawa.  

 Amin Ma’ruf dan Ali Irsyad yang selalu menemaniku dan 

menyemangatiku dalam penyusunan skripsi hanya terimakasihlah yang 

mampu aku berikan. 

 

Kepada kalian kupersembahkan.  
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KATA PENGANTAR 

Bismillahi Rohmanir Rohim 

 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

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

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

ini.  

Skripsi yang berjudul “Strategi Pemasaran El-Nifa Boutique untuk 

Meningkatkan Daya Saing”. Ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada ilmu Ekonomi Syari’ah di Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:  

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

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Plt. ketua jurusan syariah dan ekonomi 

islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Wahibur Rokhman, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah 

membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan pengarahan, saran, dan 

kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. 

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag. selaku kepala perpustakaan Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus beserta stafnya yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  
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6. Bapak pengelola El-Nifa Boutique. Dan Konsumen beserta karyawan/I El-

Nifa Boutique atas bantuan dan kerjasamanya kepada penulis selama 

penelitian.  

7. Bapak dan Ibu tercinta serta kakak-kakak yang secara langsung maupun tidak 

langsung telah membantu, baik moril maupun material dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. Semua teman-teman angkatan 2013 jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Program Studi Ekonomi Syari’ah khususnya kelas C yang selalu menemani 

dalam perkuliahan selama ini. Dan teman-teman KKN beserta Bapak DPL 

posko 08 di Desa Mojoluhur Kec. Jaken Kab. Pati. Terima kasih atas do’a 

dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis.  

9. Beberapa pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam 

memberikan bantuan mulai awal pembuatan skripsi hingga selesai yang tidak 

bisa disebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari 

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam prosos kreatif berikutnya. Penulis berharap 

dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan 

semua pihak yang membutuhkan.  

 

Kudus, 24 Agustus 2017 

Penulis 
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