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MOTTO 

“Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, 

 namun  

dia yang mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya 

dan tetap bersyukur” 

maka 

“istighfar untuk masa lalu, 

Bersyukur untuk hari ini 

Dan 

Berdoa untuk hari esok” 

Karena  

Allah bersama orang-orang  yang sabar dan pandai 

bersyukur 
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PERSEMBAHAN 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang 

telah memberikan kemudahan serta berkat limpahan 

nikmat-Nya dapat menyelesaikan tugas ini.  

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW yang telah menyampaikan wahyu 

Allah SWT kepada seluruh umat. 

. Dengan penuh perjuangan, dengan iringan doa, air 

mata, kesabaran dan dengan segala jerih payah, 

kupersembahkan karya ini kepada: 

 Kedua orang tuaku Bapak Muhammad Chasbi dan Ibu 

Zumrotun yang tiada henti mendoakan untuk kesuksesan 

anak-anaknya serta kasih saying dan pengorbanannya 

yang tiada terkira sepanjang masa. 

 Teruntuk adik-adikku Fauzul muna dan Khotibul Umam 

yang juga selalu memberiku semangat untuk mengerjakan 

skripsi hingga aku dapat menyelesaikan karya ini. 

 Kepada kakek dan nenekku Mbah Jupri, Mbah Jamirah, 

Mbah Kardinah dan Mbah Sumarlan (alm) yang selalu 

mendoakanku untuk kelancaran skripsiku ini. 

 Almamater tercinta IAIN (Institut Agama Islam Negeri) 

Kudus 

 Teruntuk Ibu Lina Kushidayati SHI, MA selaku dosen 

pembimbing yang telah membimbingku dengan sabar dan 

telaten hingga aku bisa menyelesaikan karyaku ini. 
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 Teruntuk para dosen yang telah membimbingku selama 

perkuliahan yang selalu member arahan. 

 Kepada Bapak Ibu Guruku dari mulai SD 06 Margorejo, 

Mts NU Miftahul Falah, MA NU Miftahul Falah yang 

mengajariku dari yang belum tahu huruf, belum bisa 

menulis  sampai kini yang sudah sampai pada pengerjaan 

Skripsi. Semoga Allah selalu memberikan limpahan 

nikmat kepada Beliau-beliau semua. 

 Kepada sahabat sekaligus kakak terbaikku Mas 

Muhammad Liulil Albab yang senantiasa 

menyemangatiku dan membantu proses skripsi ini. 

 Kepada teman-teman seperjuanganku terutama kelas 

MBSD 2013 IAIN Kudus, yang sudah seperti keluarga 

sendiri teruntuk Indah Ainun Nisa, Faela Shofa 

Andriyani, yang selalu menemani dan membantuku 

dalam keadaan apapun. 

 Kepada teman-teman KKN posko 16 di Sumberejo Japah 

Blora, teman-teman PPL di Iqbal Konveksi Klumpit yang 

juga memberi semangat. 

 Kepada sahabat-sahabatku, yang tidak bisa kusebut satu 

persatu, yang selalu menemani setiap langkahku di suka 

maupun dukaku, kalian semangatku. Semoga kita akan 

tetap bersama dan tetap terjaga silaturrachim diantara 

kita. 

 Para pembaca yang awesome. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah Maha Suci Allah dengan segala keagungan dan kebesaran-Nya, 

segala puji hanya tercurah kepada-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, 

Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga atas iringan ridlo-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai kesempurnaan namun semoga 

dapat bermanfaat. 

Iringan shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada beliau 

Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita tunggu syafaatnya di hari kiamat 

kelak. Berkat karunia dan ridlo-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Syariah Program Studi 

Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dengan judul 

“Analisis Strategi Distribusi Produk dalam Meningkatkan Volume Penjualan  

pada Pabrik Jenang M Furqon Kudus”. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan 

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

untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Ketua Institut Agama Islam Negeri(IAIN) 

Kudus yang telah member izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis 

selesaikan. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Lina Kushidayati, SHI, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dan pengesahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Murtadho Ridwan, Lc, M.Sh selaku dosen pembimbing proposal skripsi 

sakaligus dosen wali studi yang telah memberikan pengarahan dalam menyusun 

proposal dan selama menjadi mahasiswa IAIN Kudus. 
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5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus beserta segenap 

karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam pennyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri(IAIN) 

Kudus yang membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Sumarno dan Mas Muhammad Furqon selaku Pemilik dan Pengelola 

Pabrik Jenang M Furqon Kudus yang telah memberikan izin penelitian di 

tempatnya kepada saya. 

8. Kedua orang tua, keluarga serta saudara-saudaraku yang selalu melimpahkan doa 

dan memberikan semangat, memberikan bantuan moril, materiil maupun spiritual 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik 

9. Para sahabatku tercinta, yang selalu menemani sarta memberikan saran dan 

dukungannya. 

10. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhirnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan 

demi kemajuan dan kesempurnaannya pada masa mendatang. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 14 Mei 2018 

Peneliti 
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