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SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

 Nama  : Miftahur Rahmah 

NIM  : 212280 

 Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya 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, 28 Februari 2017 

Yang membuat pernyataan 

  

  

 Miftahur Rahmah 
NIM. 212280 
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Motto 

                    

                      

           

Artinya :  

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan 

perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang 

tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak 

manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) 

mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah 

tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa 

yang tidak kamu ketahui." 

(QS. Al-A’raf ayat 33)1 

 

  

                                                           
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Dep. Agama Republik 

Islam , Jakarta, 1982, hal. 226. 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

Dalam perjuangan dan usaha yang keras kupersembahkan skripsi ini, teruntuk orang-

orang yang selalu memberi semangat di saat aku ingin menyerah, yang selalu 

mendukungku di setiap langkahku. Bagi mereka yang tetap setia berada disampingku.. 

Puji syukur Alhamdulillah dan  kupersembahkan karya kecilku ini untuk: 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah 

memberikan kemudahan dan keringanan langkah hingga pada-Nyalah 

semuanya bergantung.  

 Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa membimbing, menyayangi, 

melindungi dan selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang sukses dunia 

akhirat.  

 Adik – adikku yang selalu memberiku semangat untuk mencapai kesukesan. 

 Bapak dan Ibu Dosen  Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang 

senantiasa memberikan segenap ilmunya dan pengajaran serta pengalaman 

yang sangat berarti dalam perjalanan kehidupanku. 

 Sahabat – sahabatku yang telah memberikan motivasi dan semangat 

kebersamaan dalam menjalani masa – masa perkuliahan. 

 Teman – teman seperjuangan Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi 

Ekonomi Syariah angkatan 2012 maupun Jurusan lainnya. 

 Sahabat rumah dan rekan organisasi yang tidak pernah berhenti memberikan 

semangat dan dukungannya. 

 Seluruh pihak yang telah membantu demi kelancaran karya ini. 

 Para pembaca budiman, semoga karya terbaiku ini dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan. 

 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tercinta. 

  



vii 
 

KATA PENGANTAR 

           

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas 

segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pembelian Produk Sophie Paris 

melalui Sistem Member sebagai Daya Tarik Kosumen pada Masyarakat Desa 

Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus” dengan baik tanpa banyak menemui 

kendala yang berarti.  

Sholawat serta salam senantiasa terus tercurahkan kepada Beliau Nabi 

Muhammad Saw. Beliau sebagai suri tauladan yang baik bagi kita dan yang selalu 

kita nantikan syafa’atnya kelak dihari kiamat. Amin Ya Rabbal Alamin. 

Saya menyadari bahwa tanpa adanya doa, dukungan, dan bimbingan dari 

berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. 

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fathul Mufid, M. S.I. selaku Ketua STAIN Kudus yang telah 

merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc., M. Si. selaku Ketua Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

3. Bapak Karebet Gunawan, SE, MM. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah 

STAIN Kudus. 

4. Ibu Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si. selaku  Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan skipsi ini menjadi 

lebih baik. 

5. Ibu Hj. Azizah, S.Ag, MM. Selaku Kepala perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Drs. H. Miftahul Huda selaku Kepala Desa Jurang Kecamatan Gebog 

Kabupaten Kudus yang telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan. 
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7. Para dosen STAIN Kudus Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi ES 

yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis. 

8. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa membimbing, menyayangi, 

melindungi dan selalu mendoakan saya agar menjadi anak yang sukses dunia 

akhirat. 

9. Adik – adikku yang selalu memberiku semangat untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

10. Sahabat – sahabatku yang telah memberikan motivasi dan semangat serta 

telah banyak membantu penulis baik moril maupun materiil. 

11. Sahabat-sahabatku Mahasiswa STAIN Kudus Jurusan Syari’ah dan Ekonomi 

Islam dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang 

telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan 

balasan oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Amin Ya Rabbal 

Alamin. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin Ya 

Rabbal Alamin. 

 

 

  Kudus, 28 Februari 2017 

  Penulis, 

 

  

  Miftahur Rahmah 
  NIM. 212280 

 


