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MOTTO 

 

                         

                  

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila 

engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap.”(QS. Al-Insyirah ayat 5-8)
1
 

                                                 
1
 Alquran, Al-Insyirah ayat 5-8, Al-Qur’an Terjemahan Bahasa 

Indonesia Juz 1-30 (Kudus: Menara Kudus, 2006), 596. 
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PERSEMBAHAN 
Alhamdulillahirabbil’alamin dengan berbagai kesempatan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan kerja keras yang luar biasa, 

dengan penuh bangga penulis mempersembahkan karya ini untuk:  

 Ayah dan ibu yang senantiasa mendoakan kesuksesan dunia 

akhirat untuk putra putrinya. 

 Saudara/saudariku, Terimakasih sudah mendukung dalam 

setiap langkah pembuatan skripsi ini. 

 Sahabat terbaikku terimakasih atas semua pencerahan dan 

semangat. 

 Teman-teman Komunitas dan Warkobacoop yang telah 

memberikan tumpangan dan saran-saran dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

 Teman-teman ESR-D angkatan 2016 yang telah menemani 

perjuangan selama 5 semester, terimakasih untuk kisah indah 

dan kebersamaannya.  

 Orang-orang yang telah membantu proses pembuatan skripsi 

ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kebaikan 

kalian dicatat sebagai amal baik dan memperoleh balasan dari 

Allah. Aamiin.  
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Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan kesempatan 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan 

sahabat-sahabat yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita 

semua, semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat 

syafaatnya. 
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kasus pada Restoran Ayam Geprek Sambel Korek Cabang Kota 

Kudus). telah diselesaikan dengan sungguh-sungguh guna 

memperoleh gelar sarjana pada Ekonomi Syariah di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. Penulisan skripsi ini peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan, peneliti menyampaiakan terimakasih 

kepada: 

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

Negeri Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam. 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran  

untuk memberikan bimbingan dalam penyususnan skripsi ini 

4. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Ketua Perpustakaan IAIN Kudus 

beserta segenap karyawan yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyususnan 

skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan Fakultan 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Juanda Setyo W, Selaku Manager di Restoran Ayam Geprek 

Sambel Korek Cabang Kota Kudus yang telah memberikan 

informasi dan pendapat dalam penelitian. 

7. Orang tua dan saudara yang telah memberikan dorongan moril 

dan materiil dalam penyusunan skripsi ini. 
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8. Sahabat, teman-teman Komunitas, dan ESRD’16 yang telah 

memberikan semangat dan arahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan yang telah 

memberikan dukungan dan motivasi dalam penelitian. 

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca dan 

berbagai pihak guna perbaikan dalam proses berikutnya. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis pada 

khususnya dan bagi pembaca umumnya.  
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