
 

 

PENGARUH LABELISASI HALAL DAN ATRIBUT PRODUK 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK 

KOSMETIK WARDAH  

(Studi Pada Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus) 

  

 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana 

Dalam Ilmu Manajemen Bisnis Syariah 

 

Oleh : 

NUR ROZAQ MUALLIM 

NIM: 212403 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  

2017 









v 

MOTTO  
 

                         

                

 

Artinya : Dan katakanlah: "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 

 
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT... 

Yang  selalu membimbing langkahku dan  

Selalu memberi pertolongan disaat aku membutuhkan. 

Tak lupa aku persembahkan karya sederhanaku ini kepada..... 

 Almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda tercinta yang telah tenang di 

sisi ALLAH SWT. Terimakasih sudah mendorongku melanjutkan ke sekolah 

tinggi, serta  semangatku untuk mewujudkan keinginan almarhum dan 

almarhumah hingga terselesaikannya karya sederhanaku ini.   

 Kakak-kakakku, kak Rif’an, kak Taufiq, mbak Fitriyah, dan kak Mustaqim 

tercinta yang selalu mensuport, mendidik, memberi semangat, dukungan, dan 

do’a setiap saat.  

 Yang terkasih “Ardianti ”, yang selalu memotivasiku, senantiasa tidak kenal 

lelah untuk membantuku dan memberikan dorongan hingga terselesaikan 

karya sederhanaku ini. 

 Sahabatku tercinta  “ Saifullah, dan Ahmad Yunus”   yang sudah memberi 

warna dalam perjalanan hidupku, serta sudah menemaniku disaat senang atau 

susah, bercanda, tertawa, semoga kita tak hanya menjadi sahabat melainkan 

menjadi keluarga untuk selamanya. 

 Buat teman-teman Manajemen Bisnis Syari’ah Kelas C Angkatan “12” yang 

tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu, semoga kita semua sukses dam 

bisa meraih cita-cita ke masa depan. Aamiin.... 
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KATA  PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrohim  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal dan Atribut Produk 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah (Studi pada 

Mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah STAIN Kudus)”. Ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu 

Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.Si., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang 

penulisan skripsi ini. 

3. H. Fu’ad Riyadi, Lc., M.Ag., 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 STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu serta sahabat-sahabat terbaikku yang selama ini selalu 

memberikan yang terbaik bagiku serta memberikan semangat belajar dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 




