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MOTTO 

HIDUP TANPA RENCANA DAN SASARAN BAGAIKAN KAPAL 

BERLAYAR TANPA TUJUAN 
 

ىُىا ََٰٰٓٓلَِّذيه َٰٓٱَٰٓأ يُّه اي   َٰٓ ام  ََٰٰٓٓء  ُسىل َٰٓٱو ََّٰٰٓٓللَّ َٰٓٱَٰٓت ُخىوُىا ََٰٰٓٓل  ت ُخىوُى ََٰٰٓٓلرَّ أ وتُم ََٰٰٓٓتُِكم َٰٓى  َٰٓأ م  ََٰٰٓٓا َٰٓو  ٧٢ََٰٰٓٓل ُمىن َٰٓت ع ََٰٰٓٓو 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” 

(QS. Al Anfal : 27) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap alhamdulillah wasyukurillah dan penuh rasa 

syukur kepada Allah SWT, Yang Maha Memiliki Segala-NYa. Sholawat 

serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi 

Besar Nabi MUHAMMAD SAW. Keberhasilan dan kesuksesan yang 

sempurna  tak dapat dicapai tanpa perjuangan dan usaha.  

Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, penulis 

dengan tulus mempersembahkan karya ini untuk: 

1. Bapak dan Ibu Orang Tua tercintaku. Bapak Muhammadun dan Ibu 

Siti Mariyati. Yang selalu mendo’akan, memberikan semangat dan 

motivasi dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan. 

Terimakasih Emak dan Bapak atas perjuangannya yang luar biasa 

dalam merawatku serta membesarkanku hingga sampai detik ini 

dengan penuh kasih sayangmu. 

2. Adikku Moh. Wildan Asy-Sya’bani, adik satu-satunya yang selalu 

membuatku gemas dan ceria. 

3. Mas Moh. Syaifudin Ridwan yang selalu memberiku semangat, cinta 

dan kasih sayangnya.  

4. Keluarga besar dan semua saudaraku yang juga telah memberikan do’a 

dan semangat. 

5. Keluarga besar keduaku yang juga selalu memberikan dukungan dan 

motivasi. 

6. Teman-teman di kelas MBS-E 2014 IAIN Kudus yang super konyol 

dan menyenangkan, terimakasih atas kebersamaanya selama ini. 

Dalam menajalani masa-masa perkuliahan juga menjadi teman-teman 

senasib seperjuangan dalam menggapai cita-cita. Semoga 

kekeluargaan atau sillaturrahim yang terjalin tak pernah terputus. 

7. Sahabat-sahabatku tersayang, Tunjung Sari, Winda Nawangsari, 

Menik, Saidatul L, Dania K, Erna Isnaini, Vava Irva, Zulfa 
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Rahmawati. Yang dekat di kehidupanku mewarnai hidupku, memberi 

semangat serta dukungan yang tak akan bisa terlupakan.  

8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi 

Manajemen Bisnis Syariah angkatan 2014. 

9.  Teman-teman PPL serta KKN yang menjadi teman dan keluarga 

baruku. Semoga sillaturrahim kita tetap terjaga. 

10. Para pembaca budiman, semoga karya tulis ini dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan. 

11. Semua pihak yang telah memberi dukungan, motivasi, serta do’a dari 

awal hingga akhir proses belajar ini yang tidak bisa disebutkan satu per 

satu. 

12. Institut Agama Islam Negeri Kudus tercinta. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Maha suci Allah dengan segala keagungan dan kebesaran-

Nya, segala puji syukur hanya tercurah kepada-Nya yang telah melimpahkan 

Rahmat, Taufiq Hidayah, serta Inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya 

penulis dapat menyelasaikan skripsi ini walaupun belum mencapai kesempurnaan 

namun harapan hati kecil semoga dapat bermanfaat, sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul : “Pengaruh Citra 

Merek Dan Kesadaran Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada 

Produk Kecantikan Skin Care Al-Zena Di Kecamatan Kayen”. Ini disusun 

guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam 

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam program studi Ekonomi Syariah pada Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) 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 terimakasih kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus 

yang telah merestui pembuatan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Karebet Gunawan, SE, MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan pengarahan dalam 

penuyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Ketua perpustakaan IAIN Kudus yang 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali 

berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 




