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PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa:

Nama : Susi Megawati

Nim : 212279

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ES

Yang tertulis di dalam skripsi ini 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, 16 Februari 2017

Susi Megawati
NIM : 212279
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Motto

 Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan.
Peluh keringatmu adalah peneyedapnya. Tetesan airmatamu adalah
pewarnanya. Doa mu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara
api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah
pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai
orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju
keberhasilan.

 Jadilah seperti karang dilautan yang selalu kuat meskipun terus
dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat utuk diri
sendiri dan juga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi.

 Impian besar menjadi nyata bila bermusuhan dengan rasa malas
 Tanpa ilmu dan pengetahuan, kita seperti dilorong gelap yang

dipaksa untuk berjalan
 Sesungguhnya kesuksesan itu berjalan diatas kesusahan dan

pengorbanan
 Mengeluh hanya akan membuatmu semakin terpuruk
 Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita tak

kan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup
ini
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PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puja dan Puji syukur kepada Allah SWT diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-mu Shalawat

serta salamku kepada suri tauladanku nabi Muhammad SAW

Dan atas dukungan dan do’a dari orang-orang tercinta dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dengan tulus ikhlas, kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

 Ayah dan Ibu (Agus dan Minah) tercinta yang telah membesarkanku, selalu

memberikan samudra cinta, kasih sayang, perhatian dengan penuh ketulusan dan pengorbanan tanpa syarat apapun hanya

demi kebahagian serta masa depan dan kesuksesan Putrimu.

 Adikku tersayang yang telah mewarnai hidup ini, meskipun

sering bertengkar ketika bersama namun itu menjadi

kenangan terindah ketika terpisah jarak untuk menuntut

ilmu dan menjadikan kita lebih berfikir dewasa, mau

menghargai dan mengerti orang lain.

 Bapak Askur sekeluarga yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

 Semua dosen serta guruku yang setia menuntunku dalam lautan ilmu, membimbingku dalam kabut warna-warni filosof

keilmuan.

 Semua sahabat-sahabat dan teman-teman sekelasku yang senantiasa memberi arahan dalam perjalanan mengais ilmu di

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus dan terimakasih selama ini sudah menjadi sahabat yang baik buatku,

canda tawa bersama kalian telah mengukir warna dikehidupanku.
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KATA PENGANTAR

        
Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan dan

kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah melimpahkan

rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda

Rasulullah SAW yang menjadikan cahaya bagi seluruh alam.

Skripsi yang berjudul “Analisis Sistem Penjualan dan Pengelolaan

Saluran Distribusi Dalam Meningkatkan Penjualan Madani Collection di

Kudus” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

Strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri Kudus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga,

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis

menyampaikan banyak 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 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah

memberikan kelancaran atas segala proses administrasi terkait penyusunan

skripsi ini.

3. Tina Martini, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Karebet Gunawan, SE, MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah STAIN

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

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Terimakasih Ayahanda dan Ibundaku tercinta yang telah mengasuh dan

membimbingku dengan penuh  kasih sayang serta doanya yang selalu terucap

dengan tulus ikhlas demi keberhasilan putrinya tersayang.

8. Saudara kandungku dan seseorang yang ada dihatiku yang telah banyak

memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan skripsi

ini.

9. Sahabatku seperjuangan, dan sahabatku yang lain yang tidak bisa penulis

sebutkan semuanya. Terimakasih kalian yang selalu setia menemaniku

disetiap waktu dan yang selalu memberikan warna dalam hidupku. Betapa

berharganya suatu persahabatan.

10. Tak lupa sahabatku PPL dan KKN, terimakasih untuk keceriaan kalian semua,

meskipun sangat singkat namun sangat berkesan dalam setiap hembusan

nafasku, kalian yang telah mangajarkanku arti hidup yang sebenarnya, hidup

yang sangat sederhana saling bersatu dan berbagi, sehingga tak ingin berpisah

dengan kalian semua. Sungguh ini memory yang tak akan bisa terlupakan.

11. Pemilik Madani Collection Ibu Is Suciati yang sangat membantu dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

12. Almamaterku STAIN Kudus tercinta.

13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih

dan semoga kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan bantuan

mendapat balasan pahala dari Allah SWT.
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Akhirnya, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang

disebabkan oleh  kelalaian, keterbatasan waktu, tenaga, fikiran dan kemampuan

dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila

terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis dari hati kecil

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin..

Kudus, 16 Februari 2017

Penulis

Susi Megawati
NIM :212279
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