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PERSEMBAHAN 

 
 

Segala puji serta syukur saya persembahkan kepada Allah SWT atas 
segala Rahmat-Nya yang selalu memberikanku kekuatan untuk berpikir 
dan terus melangkah dalam putaran roda hidup yang lebih berarti hingga 
saat ini. Alhamdulillah skripsi ini dapat saya persembahkan kepada orang- 
orang yang berharga dalam hidup saya: 

1. Untuk Bapak dan Ibuk (Bapak Suwarno, Ibu Suwarni) dan kakak- 

kakak yang selalu perhatian dalam memberikan semangat 
menyelesaikan studi S1. Terimakasih atas doa dan pengorbanan dari 
keluargaku yang sangat memotivasiku. Semoga aku bisa menjadi 
kebanggaan kalian, aaamiiin. 

2. Untuk adek Suwarti Binti Bapak Karsono yang selalu menyemangatiku 
dalam mengerjakan skripsi ini 

3. Untuk dosen pembimbing kepada Bapak Dr. Nor Hadi SE., M.SI., 
Akt.CA, yang telah banyak berkorban dan sabar memberikan 
waktunya dalam mengarahkan yang terbaik untukku demi terselesainya 

skripsi ini hingga tuntas. 

4. Untuk para dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan 
kemiskinan ilmu sampai mengerti makna hidup 

5. Untuk semua teman-teman ESR-I 2014 yang telah bersama-sama 

melewati kisah manis dan pahit selama di bangku kuliah, berharap 
pertemanan ini tetap terjalin selama-lamanya dengan pertemuan 
kembali dalam keadaan yang sukses, aaamiiin. 

6. Untuk berbagai pihak yang tak bisa ku cantumkan satu per satu, 
terimakasih atas pemberian semangat, bantuan, dan saran kalian yang 
sangat menunjangku selama proses penyelesaian skripsi ini. 

7. Untuk seluruh mahasiwa IAIN Kudus dan pembaca budiman semoga 
dari coretan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan 
hingga pencapaian sukses kita bisa nyata di masa depan, aaamiiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Sholawat dan salam 
semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa 
Alihi wa Ash-Habih. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Promosi, Kualitas Pelayanan 

dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toko 
Kaffah Muslim Store Pati” ini telah disusun guna memenuhi salah satu 
syarat untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada jurusan 
Syariah dan Ekonomi Islam progam studi Ekonomi Syariah Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah 
berkenan memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran 

ataupun tenaga, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. 
Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada: 

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

2. Dr. Supriyadi, SH., MH, selaku Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi 
Islam IAIN Kudus. 

3. Dr. Nor Hadi SE., M.SI., Akt. CA. selaku dosen pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama 
Islam Negeri Kudus beserta segenap karyawannya yang telah 
memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen/Staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah membekali 
berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak H. Djuli Murtadlo selaku pemilik toko yang telah memberikan 
izin penelitian serta membantu dalam proses di lapangan selama 
penyusunan skripsi ini. 

7. Seluruh karyawan Toko Kaffah Muslim Store Pati yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data-data 
yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 
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8. Bapak, Ibu, dan saudara yang aku banggakan dalam memberikan 

dorongan serta kekuatan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
studi strata 1. 

9. Sahabat-sahabat terbaik yang telah membantu dalam memberikan 

semangat dan motivasi bagi peneliti untuk terus berjuang 
menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa mendukungku baik secara 
langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
capaian sempurna dalam arti sebenarnya. Maka dari itu peneliti berharap 
adanya kritik konstruktif dari siapapun sebagai bahan pertimbangan dalam 
proses penelitian kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun 
ilmu yang tersurat dan makna yang tersirat dalam penulisan ini, 
diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca pada 
umumnya. 

 

Kudus, 27 September 2019 

Penyusun 

 

 

 

Ahmad Nur Irfan 

NIM: 1420210331 

 

 


