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MOTTO 

 

      

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS, Al-Insyirah ayat 5) 

 

 تراض عن البيع إمنا
Artinya: 

“Sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan.” 

(Diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad hasan). 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, atas berkat rahmat Allah yang maha 

pengasih dan penyayang dan dengan segala bentuk suka duka serta kepayahan 

yang telah saya lalui dalam penyusunan skripsi ini, sehingga pada akhirnya 

skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan kerendahan hati dan rasa bahagia, 

kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 

1. Orangtua ku yang sangat aku sayangi dan aku cintai, terimakasih atas 

semua kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, pengertian dan dukungan 

yang telah kalian berikan di setiap langkah dalam hidupku selama ini, 

terimakasih telah menjadi orangtua terbaik bagiku. I LOVE YOU so much 

bapak ibuku. 

2. Teman spesialku, terimakasih banyak. Yang tak pernah mundur dalam 

menemani suka dukaku.  

3. Teman dan sahabat seperjuangan yang selalu saling memotivasi agar 

dapat wisuda bersama tahun ini. Terimakasih sonia VW dkk. 

4. Bp. Amirus Sodiq yang telah membantu dan membimbingku dari 

ketiadaan dan kemiskinan ilmu sampai terciptalah sebuah karya ilmiah 

ini. Semoga menjadi sebuah karya yang bermanfaat. 

5. Kakak pertama (Septi Ika) dan kakak-kakak tingkatku yang selalu 

menerima ocehan serta pertanyaanku, terimakasih atas bantuan kalian. 

Semoga Allah senantiasa menyayangi dan membahagiakan kalian. 

Amin. 

 



vii 

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 Desain Produk, Kualitas Produk, dan 

Kemudahan Transaksi terhadap Loyalitas Konsumen Studi Kasus pada 

Konveksi Jilbab “Ude’s Hijab” di desa Bawu kecamatan Batealit Jepara”. 

Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.  

Dalam Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan sesuai harapan. Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih 

kepada: 

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

pembahasan skripsi ini. 

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

STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi 

ini. 

3. Amirus Sodiq, Lc. MA selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para Dosen atau Staf  Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyelesaikan 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. 

6. Pemilik usaha konveksi jilbab “Ude’s Hijab” yang telah memberikan ijin 

untuk menjadikan usahanya sebagai objek penelitan dan bersedia 

meluangkan waktu dan membantu penulis hingga terselesainya skripsi ini. 
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