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MOTTO  

 

 

                        

                          

     

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

perdagangan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. 

Dan Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”1 

(QS. An-Nisa:29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahan Mushaf Aisyah, (Jakarta: 

Alfatih, 2012), 83. 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah wasyukurillah, puji dan syukur atas semua nikmat 

yang telah Allah SWT berikan atas kehendak-Nya penulis dapat 

menyelesaikan karya ilmiah ini.  Penulis mempersembahkan karya ilmiah 

ini kepada.... 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT., karena 

hanya dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai 

setiap tapak langkahku. 

 Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, Abah Achmad 

Supriyono dan Ibu Siti Kholifah yang selalu memberikan 

bimbingan, nasihat, bantuan, dukungan dan semangat baik materiil 

maupun non materiil, serta selalu mendoakan setiap langkah-

langkahku dan dalam setiap sujudnya senantiasa memanjatkan 

do’a untuk anak-anaknya. 

 Adik-adiku tersayang Achmad Afiq Ananda Putra dan Achmad 

Naufal Abiyya yang menjadi penghibur meringankan penat. 

 Sahabatku Miko Gabriano Prayogo, yang sudah meluangkan 

waktunya untuk berbagi cerita, curhat, memotivasi dikala suka 

maupun duka, yang  senantiasa memberikan semangat, dukungan, 

suport, bantuan, dan sarannya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Rekan-rekanku Kak Indah Susilowati, Ika Safitri, Qoriaina 

Rahmawati Salim, Dwi Wastutik, Defi Lestari, dan Elly To’atun 

Nisa terima kasih atas suport, dukungan, dan saran-sarannya 

selama ini 
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 Teman-teman ES-J angkatan 2014 yang memberikan semangat 

dengan canda tawa kalian tidak akan pernah kulupakan 

 Teman-teman seperjuangan PPL BMT BUS Lasem dan KKN 

POSKO 101 Desa Werdoyo  

 Dan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan 

skripsi ini yang tidak bisa  penulis sebutkan satu persatu.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamduliah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah- Nya, sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. Shalawat serta salam juga tidak lupa penulis sanjungkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita mendapat 

syafaat-Nya di hari kiamat nanti.Amiin 

Skripsi yang berjudul “Implementasi Marketing Mix (Bauran 

Pemasaran) 4P Dalam Perspektif Islam Pada Usaha Bakso Kemasan Ada 

Rasa Bulung Cangkring Jekulo Kudus” ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) 

Kudus. Peneliti 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 maupun 

spiritual. Untuk itu , sudah sepantasnya apabila peneliti mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, S. Ag, selaku Rektor IAIN Kudus. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam pembuatan skripsi 

ini. 

3. Dr. Abdul Jalil, S.Ag., M.EI., selaku dosen pembimbing proposal dan 

skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. 

4. Ulin Nuha, M.S.I, selaku asisten dosen pembimbing proposal yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan 

dan arahan kepada penulis. 

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

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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6. Para dosen dan staf IAIN Kudus yang sudah membekali penulis berbagai 

ilmu dan pengetahuan yang insyaallah akan bermanfaat dalam kehidupan 

penulis khususnya dan orang-orang pada umumnya. 

7. Bapak Sutarwi, selaku pemilik usaha bakso kemasan Ada Rasa yang telah 

memberikan izin kepada penulis untuk kepentingan penyusunan skripsi 

ini. 

8. Abah dan Ibu tercinta yang tiada henti mendoakan dan memotivasiku 

dalam penyusunan skripsi ini 

9. Kedua adikku dan sahabatku yang selalu memberikan semangat, bantuan, 

suport dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

10. Teman-teman seperjuangan kelas ES-J, PPL, dan KKN yang berjuang 

bersama dalam penyusunan skripsi ini 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Untuk itu, kritik maupun saran yang membangun sangat penulis 

harapkan demi kemajuan dan kesempurnaan di masa yang akan datang. Untuk itu 

saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman pada 

umumnya.  Hanya kepada Allah-lah kita berserah diri dalam segala urusan, 

Semoga kita diberikan petunjuk-Nya selalu dan selamanya. Aamiin. 

    

Kudus, 21 November 2018 

Penulis, 
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