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MOTTO 

 

 

بُّ هللا الَعا مل إَذاَعَمَل أَنيَحَسن  (رواه لطرباىن )ُيِح  
Allah mencintai yang bekerja apabila pekerjaan diselesaikan 

dengan baik 

(H.R Thabrani) 

 َمنْن َ ىنىَّن َ َ  َما  ََ ىَّن 
"Barang siapa yang berhati-hati maka dia akan 

mendapatkan apa yang dia impikan”. 

َذا َرَشًدا ِدَيِن َرّبِِ ِِلَق ْنَرَب ِمنْن هَٰ  َواذْنكحرْن رَبىَّنَك ِإَذا َنِسيَت َوقحلْن َعَسٰى َأنْن يَ هْن

Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, 

“Mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat 

pada kebenaran.”  

(Q.S Al-Kahfi: 23-24) 
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PERSEMBAHAN  

 

Alhamdulillahirobbil „alamin.. 

Segala puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, 

atas nikmat Hidayah-NyA telah menlimpahkan nikmat, rahmat dan 

Karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi yang berjudul “ Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk, 

Promosi Islam terhadap keputusan pelanggan Jamur Jni Jamkid 

Pati diajukan sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana S1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah di IAIN 

Kudus. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan 

Muhammad Rasulullah semoga doa, sholawat dalam junjungan dan 

teladhan kita mendapat petujuk hingga akhir kiamat.Aamiin.. 

 Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap yang 

terlibat langsung maupun tidak langsung yang manakala doa selalu 

tercurahkan atas karya ini  kepada  

1. Persembahan utama kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan kekuatan dan membekali lmu yang 

bermanfaat untuk selalu belajar. 

2. Nabi Muhammad saw yang menjadi Inspirator untuk selalu 

mengingatkan dalam bersholawat agar bisa tenang dalam 

menyelesaikan karya ini. 

3. Untuk Kedua orang tua, Bapak Suwanto dan Bu Kartini 

yang selalu tanpa jeda dalam mendoakan untuk masa 

depan dan memotivasi agar selalu semangat untuk 

karirnya. 

4. Untuk kakakku yang sekarang semangat dalam 

menyelesaikan S2, Husnul Hidayah yang selalu 

memberikan semangat, ide  dan dukungan supaya kita 

sama-sama sukses lulus. 

5. Untuk Kakak Iparku, Ahmad Rif‟an Ulin Nuha yang selalu 

semangat untuk antar jemput untuk keluarga dan 

memberikan dukungan motivasi. 

6. Untuk keluarga terdekat disekolahan dan kerja 

sampinganku ( Bapak Sholeh, Mbak Sri, Mbak Shopie, 

Dek Arik, Bu Suzanawati , Bu Siti, Pak Yanto) yang selalu 

menyemangati saya, menghibur jika saya lagi gak 

konsentrasi daan menerima curhatan-curhatan kecil dan 

dukungan lainnya. 
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7. Untuk sahabatku ( Iza, Novi, Puspita, Maryam, Fitri, Hida 

, Dilla, dan Hanik) yang siap mendengar keluh kesah 

curhatan motivasi untuk sama-sama sukses kedepannya. 

8. Untuk teman-teman baikku ( Aniq, Novi, Mira, Luthfi, 

Ruifa, Lita, Isna, Iis, Shoim, Arifa, dan Fia ) yang selalu 

memberikan dorongan sengat dan motivasi agar cepat 

selesai. 

9. Teman-temanku Ekonomi Syariah (ES-F sebagian ES-D 

dan ES-G Angkatan 2016 yang sudah menjadi teman serta 

keluarga yang baik. 

10.  Almamater IAIN Kudus yang memberikan pengalaman 

yang tidak bisa terlupana untuk ilmu dunia. 

11. Almamater PPTQ. Annasuciyah dan PP. Darul Hasanah 29 

yang memberikan ilmu Al Qur‟an da ilmu Kitab untuk 

bekal akhirat nanti. 

12. Semua pihak yang tidak bisa tersebutkan terima kasih atas 

segala bantuannya, semoga mendapat pahala yang berlipat. 

Aamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa tanda ا L/l ل SY/sy ش B/b ب

 M/m  َ .. A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n  ِ ... I/i ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w  ُ ... U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ه Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 Bā بَا Ἀ/ἀ ء KH/kh  َ  Ἁ/ἁ akhir خ

 Bī بِ ْ  A/a ء D/d   A/a awal د

 Bū بُ ْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydid Ya’ Nisbah ف R/r ر

 abb  ّ  َِ َ  falakiy اَبَّب  Q/q ق Z/z ز

 alamiy‘ َ ااَِ  ّ  rabb َربّ  K/k ك S/s س

Ain/Hamzah di 

belakang 
Ain/Hamzah diwaqf  ْال vokal rangkap 

 َ  ََ  qara'a  ُ اْا ُُ و alfuru’  ُ  ََ اْا 
al-

qamar 
 gairī َ ْ  يْ 

 اْاَ ْ  ُ  ’alqada اْا ََ اءُ  qara'a  ََ ءَ 
al-

syams 
 syai'un َ ْ  ٌئ 

kata majemuk  

dirangkai 
kata majemuk dipisah Ta' Marbutah 

 ِ  ْ ْ  ِ  jamaaluddin َ َ اُل االِّ  sa'ah َساَ ة jamal al-din َ َ اُل االِّ
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur bagi Allah saya ucapkan atas segala 

nikmat, rahmat HidayahNya kepadakita semua, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yng berjudul “ Pengaruh 

Label halal, Kualitas Produk, dan Promosi Islam terhadap 

keputusan pelanggan Jamur Jni Jamkid Pati. Sholawat dan salam 

kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad 

SAW. Semoga kita diberi syafaatnya di hari qiamat nanti. 

Dalam penyusunan skripsi ini salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam program studi Ekonomi 

Syariah, pengumpulan data, analisis data dan terakhir kesimpulan 

hasil dan tak lepas dari itu kritik, saran serta bimbingan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak  Dr.H.Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak  Dr.Supriyadi,S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Bapak  Dr.Bayu Tri Cahya, SE,M.S1. Selaku ketua 

program Studi Ekonomi Syariah IAIN Kudus.  

4. Bapak  Dr.H.M. Husni Mubarok, SE,MM. Selaku 

Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan 

arahan, masukan kritik dan saran yang telah  

meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk 

membimbing skripsi ini. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama 

masa perkuliahan berlangsung. 

6. Seluruh Staff dan Karyawan IAIN Kudus, khususnya 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala arahan 

dan bantuan yang diberikan selama perkuliahan 

sampai selesai skripsi ini. 

7. Bu Anisa Listiana, M.Ag. Selaku kepala Perpustakaan 

IAIN Kudus beserta segenap karyawan yang telah 

memberikan izin layanan Perpustakaan sesuai 

keperluan dalam mendukung penyusunan  skripsi. 

8. Seluruh pengajar yang telah memberikan pendidikan 

formal kepada penulis sejak menempuh pendidikan SD 

Negeri Kudur, TPQ Nurul Iman Kudur, Mts Negeri 
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Winong, PP.Az-Zahroh Winong, MA Negeri Pati, 

PP.Al-Aziz Puri. 

9. Bapak dan ibu saya yang selaku mendoakan dan 

memberikan semangat dan bimbingan kehidupan 

sehigga dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teman seperjuangan program studi Ekonmi Syariah 

IAIN Kudus, khususnya kelas Ekonomi Syariah F 

angkatan 2016 yang memberikan warna kehidupan 

dalam kerja sama selama perkuliahan  berlangsung. 

11. Semua pihak secara langsung tidak langsung yang 

telah memerikan bantuan untuk menyelesaikan skripsi 

ini dan tanpa terkecuali  yang belum saya sebutkan. 

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang 

telah memberikan bantuan. Semoga mendapat pahala 

dan balasan dari Allah SWT. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa kripsi ini jauh 

dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan 

sarannya untuk menggerakan sifat membangun peneliti 

selanjutnya demi kebaikan dimasa mendatang. 

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

peneliti khususnya bag para pembaca pada umumnya 

dan semoga menjadi amal peneliti terhadap Bangsa 

dan Negara. Aamiin. 

       

Kudus, 6 Mei 2021 

Penulis 
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