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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Hal  :  Nota Persetujuan Pembimbing 

 

Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus  

Cq Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

di 

   Kudus   

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Ulin Ni’matul 

Fitriyah NIM: 212117 dengan judul: “Analisis Strategi Pemasaran 

Melalui Media Online Dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus 

Jihan Hijab Kudus)” pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program 

Studi Ekonomi Syariah (ES), setelah dikoreksi dan diteliti sesuai aturan 

proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetujui untuk 

dimunaqosahkan. 

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima 

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan. 

Demikian, kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

Kudus, 24 Februari 2017 

Hormat Kami, 

Dosen Pembimbing 
 

 

 

Suhadi, SE., MSA. 

NIP. 19750806 200901 1 008 
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Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Ulin Ni’matul Fitriyah 

NIM  : 212133 

Jurusan  : Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Prodi  : Ekonomi Syari’ah 

Judul Skripsi : Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media Online Dalam 

Meningkatkan Pendapatan  (Studi Kasus Jihan Hijab Kudus)  

 

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam 

skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

Kudus, 24 Februari 2017 

Yang membuat pernyataan 

Saya, 

 

 

 

Ulin Ni’matul Fitriyah 

NIM. 212117 

 

 

 

 

 

iv 



v 

 

MOTTO  

 

 

                        

                           

     

 

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisa’:29). 
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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 “Analisis Strategi Pemasaran Melalui Media 

Online dalam Meningkatkan Pendapatan (Studi Kasus Jihan Hijab Kudus)”. 
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2. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang 
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