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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S. Al-Insyirah: 6).

2. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran

(HR.Tirmidzi).

3. Selalu ingatkan di dalam pikiran kita bahwa tekad kamu untuk meraih

kesuksesan itu lebih penting dibandinngkan dengan yang lainnya.

Persembahan:

1. Almh. UmiLaila

2. Ayah Imam

3. AbangMirzadanAdikNaufal

4. Sahabat-sahabatku
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

hidayah-Nya sehingga penulis dapa menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang

berjudul “ MODEL DAYA TARIK HIJAB SYAR’I “.Penelitian skripsi ini

diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Manajemen. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menjadikan

karya ini sebagai karya yang sempurna, namun dengan keterbatasan dan

kekurangan yang penulis miliki, karya ini lahir dalam bentuk sederhana dan masih

jauh dari kesempurnaan. Tentunya terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari

jasa baik berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima

kasih kepada:

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, MSi, PhD. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Ibu Dr.Hj.Alifah Ratnawati SE, MM. Selaku Ketua Jurusan Prodi Manajemen.

3. Bapak Dr.Hendar, SE, MSi. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

memberikan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam

menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Agus Sobari, SE, M.Si. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan

dukungan dan arahan selama masa studi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
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Semarang yang telah memberikan bekal berupa ilmu dan pengetahuan sebagai

pedoman dalam penyusunan skripsi ini

6. Bapak dan Ibu staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung Semarang yang telah membantu dalam administrasi dan kegiatan yang

diadakan oleh akademik.

7. Almh. Umi dan ayah yang selalu mendoakan,memberi semangat, dan

mendukung dalam menyusun skripsi ini.

8. Abang dan adik tersayang yang selalu memberi semangat tiada henti.

9. Sahabat-sahabatku WahyuNugraeni, Tadkirotul Khoiriyah, Widya

Permatasari,Trikosiwi Koco,Ulfi Ayu,Jamilatun Nisa’, Dhivya Maulida dan

teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu yang sudah

mensuppor tselama menyusun skripsi ini.

10. Teman-teman Manajemen angkatan 2013 Fakultas Ekonomi UNISSULA

Semarang yang telah memberikan semangat.

11. Seluruh pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu

yang telah banyak memberikan bantuan, pengarahan, dan kerjasama dalam

penyusunan skripsi ini, maupun dalam kehidupan penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis mohon taufik dan hidayah-Nya, serta

memanjatkan rasa syukur atas karunia-Nya, dan tidak ada kalimat yang paling

tepat untuk diucapkan kecuali ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang

telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Dengan diiringi do’a
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