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Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

 Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

 di- 

 Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Satin Misriatun, NIM : 

212194 dengan judul : “Pengaruh Modal dan Lama Jam Kerja terhadap 

Pendapatan Pedagang di Pasar Babalan Desa Kalirejo” pada Jurusan Syariah 

dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Setelah dikoreksi dan 

diteliti sesuai aturan proses pembibingan, 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 Wr.Wb. 

 

Kudus, 27 Februari 2017 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

Dr. Siti Amaroh, SE., M.Si  

NIP. 19740505 200312 2 002 
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Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama :  Satin Misriatun 

NIM :  212194 

Jurusan :  Syari’ah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah 

Judul Skripsi :  PengaruhModal dan Lama Jam Kerja terhadap Pendapatan 

Pedagang di Pasar Desa Kalirejo 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun 

sepenuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

Kudus, 27 Februari 2017 

Yang membuat pernyataan 

Saya,  

 

 

 

Satin Misriatun 

NIM : 212194 
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MOTTO 

 

Katakanlah, “Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, 

Engkau berikan kerajaankepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang 

yangEngkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang 

Engkau kehendaki dan Engkauhinakan orang yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

(Q. S. Ali Imran : 23) 

 

Hidup bukan mengenai siapa yang bisa bertahan ataupun 

siapa yang paling cerdas,tetapi mengenai siapa yang bisa 

paling cepat beradaptasiuntuk mengubah suatu kondisi 

–Charles Darwin- 

 

Buatlah tujuan yang melatih pikiranmuuntuk selalu berpikir 

positif dan melompat keluar dari zona nyamanyang 

membuatmu tertinggal satu langkah di depan. 
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 Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan keringanan langkah 

hingga pada-Nyalah semuanya bergantung.  

 Ayah dan ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan tidak 

pernah bosan ataupun lelah mendoakan disetiap langkah buah hatinya.  

 Suamiku tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan 

menemani perjuanganku menyelesaikan skripsi ini. 

 Para saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi. 

 Para dosen-dosenku yang telah membimbingku dalam menempa ilmu di 

STAIN Kudus.  

 Para sahabat-sahabatku yang sudah bersedia memberikan masukan 

padaku.  

 Para teman-temanku seperjuangan yang ada di kelas D Ekonomi Syariah 

2012 yang selalu berjuang bersama-sama.  

 Teman-teman PPL serta KKN yang telah mengisi hari-hariku dengan 

tawa canda kalian yang tidak akan pernah terlupakan. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang selalu mendoakan dan 

mendukungku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.  
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Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu 

(S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Modal dan Lama Jam Kerja terhadap 

Pendapatan Pedagang di Pasar Desa Kalirejo”. 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 menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima 

kasih kepada : 

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

memberikan izin penelitian sehingga penulis selesaikan. 

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

Syariah/Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

3. Dr. Siti Amaroh, SE., M.S.I selaku pembimbing  dan Asisten pembimbing 
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bimbingan dalam penyusunan skripsi. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM., selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 
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penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan 

para pembaca pada umumnya.aamiin 
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Sungguh kami tidak dapat memberikan balasan apapun, kecuali do’a semoga 

Allah SWT memberikan balasan pahala yang berlipat atas amal kebaikan yang 

telah diberikan. 

Akhirnya kami  menyadari bahwa apa yang telah tersaji dalam penulisan ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan 

diperdalam lebih lanjut atau ada yang kurang sesuai, karena hanya sebatas inilah 

yang dapat penulis sampaikan, maka dengan segala bentuk kritik dan saran sangat 

kami harapkan, demi menindak lanjuti pada kajian-kajian yang lebih lanjut. 
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Penulis, 

     

  

Satin Misriatun 
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