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MOTTO 

 

ا َب َب َب ٰٓى ا َب ْنا
اٱَّل ُك ۡي  ا َب ۡيْن ٌه  ًئ ا َّل ُك َب

 َب ُك وْنا َب ۡيۡي
ا َب ۡي ا َب َب َب ٰٓى ا َب ْن

ا ُك ۡي ٌهاٱَّل ُك ۡي  ا َب ُك َب  ِت َب اُك
 ُك ُكا ٱۡي

ا َب َب ۡي ا ُك ِت َب
 َبمُك  َباا

ا ۡيَبعۡي اَلَب  َب ُكا َب َبن ُك ۡي
ا َب َّللَّلُكايۡيَبعۡي

اٱَّل ُك ۡيۚۡ ا َب ٌّ  ًئ ا َّل ُك َب
(ا٢١٦)ُتُكِتبُّ وْنا َب ۡيۡي

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak 

menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak  menyukai 

sesuatu padahal padahal baik bagimu, dan boleh jadi kamu tidak 

mengetahui.”  

(Q.S. Al Baqarah: 216)
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1
 Alquran, al-Baqarah ayat 216, AlQuran dan Terjemahnya ( 

Jakarta: Departemen Agama RI, Pustaka Assalam, 2010), 42. 
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PERSEMBAHAN 

 

  Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memebrikan 

kesehatan serta kemudahan kepadas aya sehingga bisa 

menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana. Tak lupa shalawat serta salam 

salam saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. 

Tugas akhir atau skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Persembahan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, 

karena hanya dengan ridho-Nya lah yang selalu menyertai 

setiap langkahku. 

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai sang Inspirator hidupku. 

3. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Asep Suparmin 

dan Ibu Mas’ana yangs selalu memebrikan do’a, 

dukungan, fasilitas, motivasi, dan cinta kasih yang tulus 

dalam seiap langkah serta pengorbanan bagi penulis. 

4. Adikku terkasih, Adzra Tsania Safinatunnajah atas do’a 

dan dukungannya. 

5. Almamaterku tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus. 

6. Guru-guruku terimakasih telah memeberikan ilmu yang tak 

ternilai banyaknya. 

7. Para Dosen yang telah membimbingku dari ketidaktahuan 

dan kemiskinan ilmu sampai mengerti makna kehidupan. 

8. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah 

angkatan 2017 khsusnya MBS-F yang sudah memberi 

banyak pengalaman dan  arti sebuah keluarga yang selalu 

ada dalam suka maupun duka. 

9. Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. 

 Semoga apa yang telah saya dapatkan selama 

kuliah  di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program 

Studi Manajemen Bisnis Syariah IAIN Kudus ini bisa 

bermanfaat bagi semua pembaca terkhusus bagi saya 

pribadi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillaahirahmaanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga 

pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam semoga tetap Allah limpahkan kepada Nabi 

Agung Muhammad SAW. 

Skripsi yang berjudul “pengaruh sertifikat halal dan 

kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen di ricket 

chiken cabang kec. Tayu, kab. Pati” ini disusun guna memenuhi 

salah satu syarat untuk memperoleh  gelar Sarjana Strata Satu (S.1) 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manjemen 

Bisnis Syariah IAIN Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyususnan 

skripsi ini dapat terealisasikan dengan lancar. Untuk itu, penulis 

menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan 

terimakasih kepada: 

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

Islam Negeri Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

3. Dr. Ekawati Rahayu Ningsih, S.E. M.M., selaku Kepala 

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing 

yang telah bersedia membimbing saya selama proses 

pengerjaan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku kepala perpustakaan 

IAIN Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

6. Para dosen/staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelasaikan penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan 

karakter, selalu memberikan keleluasaan kepada penulis 
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serta saudara-saudaraku yang dengan tulus dan ikhlas 

memberikan dukungan dan doanya. 

8. Segenap guru dan ustadzah penulis yang telah mentransfer 

ilmu agama dan umum mulai sejak kecil yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu persatu.  

9. Semua teman-temanku kelas MBSF 2017 yang senasib 

seperjuangan, terima kasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran dan kritikannya yang membangun serta 

kebersamaannya suka dan duka yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

10. Semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan 

mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu.   

Semoga segala bantuan dan bimbingan yang 

diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah 

SWT. Tugas Akhir ini merupakan sebuah catatan 

perjalanan maka selama proses tersebut tentu banyak 

adanya kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan penulis, 

untuk itu penulis menyatakan permohonan maaf dan 

senantiasa membutuhkan kritik dan saran yang 

membangun demi perbaikan Tugas Akhir ini. Semoga 

Allah SWT senantiasa meridhoi hasil dari Tugas Akhir ini 

dan semoga menjadi amal sholeh yang berniali pahala bagi 

penulis serta seluruh pihak yang turut membantu dalam 

kelancaran penyelesaian penelitian ini. 

Alhamdulillahirobbil’alamin, 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 22 Agustus 2021 

Penulis  
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