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"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu 

kerjakan”. (QS. At-Taubah 105) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis persembahkan 

kepada : 

 Allah SWT atas segala rahmat, kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kesempatan untuk 

menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur kuucapkan karena 

telah menghadirkan mereka yang selalu memberi do’a dan semangat. Dan karenaMu lah 

skripsi ini terselesaikan. 

 Ibu Chotimah dan Bapak Kasdadi tercinta yang selalu memberikan yang terbaik, serta 

mendoakan dengan tulus ikhlas untuk kesuksesan putrinya. 

 Semua guru-guruku yang telah mengajariku dari TK sampai Perguruan Tinggi yang 

telah tulusi ikhlas memberikan ilmunya kepadaku. 

  Orang-orang terdekat: kakak Nandar Hidayat dan adik Zada Rizki Maulida yang selalu  

memberikan do’a dan dukungannya, serta keluarga besar yang selalu setia mendoakan. 

 Sahabat-sahabatku: Ani Fatur Rosida, Nisfa Alfira Sita, Sakdiyah, Zainal Abidin, Agung 

Winarko, Zulfa Setiana. Kalian yang selama ini memberikan begitu banyak bantuan, 

do’a, nasihat, semangat, serta solidaritas yang sangat luar biasa. 

 Teman-teman LPM Paradigama, yang sudah memberikan banyak ilmu yang tidak bisa 

didapat di dalam ruang kelas. Yang sudah memberikan banyak pengalaman yang indah 

selama ini. 

 Teman-teman prodi Ekonomi Syariah (2012) khususnya kelas C yang telah mengisi hari-

hariku dengan tawa canda kalian yang gak akan pernah kulupakan. 

 Almamaterku dan Pengelola Prodi Ekonomi Syariah  STAIN KUDUS tercinta. 

 Chocobean Cabang Kudus  yang sangat membantu pada saat penelitian yang sudah 

bersedia direpotkan. 

Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas mendo’akan dan 

membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi 

limpahan rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada semua dalam 

mengarungi bahtera kehidupan ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 

karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Analisis Manajemen Strategi Usaha Waralaba Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis 

Minuman Coklat (Studi Kasus Usaha Waralaba Chocobean Cabang Kudus).” 

Penyusunan skrpsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena 

itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 

yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si..,selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi ini. 

3. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini. 

5. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan civitas akademik Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penilis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Chocobean Cabang Kudus  yang telah memberikan ijin dan membantu dalam 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar dan orang terdekat  yang telah memberikan dorongan 

do’a, moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT 

membalasnya. 

8. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama tempat berbagi dalam suka dan 

duka serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

9. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan 

semua pihak yang telah memeberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 
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Akhinya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh 

kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. 

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. 

 

Kudus, 28 November 2016 
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