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KEMENTRIAN AGAMA 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI 

KUDUS 

 
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING 

  
Kepada 

Yth. Ketua STAIN Kudus 

Cq. Ketua Jurusan Syari'ah / MBS 

di  - 

Kudus 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara : Ahmad Said, NIM : 212 

322 dengan judul “Strategi Maksimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui 

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan Nasional 

Madani (Persero) Demak” Pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program 

Studi Manajemen Bisnis Syariah. 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’alaikumWr. Wb. 

 

Kudus, 10 Juni 2016 

Hormat Kami, 

DosenPembimbing 

 

 

Suhadi, S.E., M.S.A 
NIP. 19750806 200901 1008 
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KEMENTERIAN AGAMA  

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  

KUDUS 
 

PENGESAHAN SKRIPSI 
 
Nama :    Ahmad Said 
NIM :    212322 

Jurusan  :    Syariah / Manajemen Bisnis Syariah 

Judul Skripsi :  Strategi Maksimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui 

Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. 

Permodalan Nasional Madani (Persero) Demak. 

 

Telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus pada tanggal: 

22 Juni 2016 

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Manajemen Bisnis Syariah. 
 
  Kudus,  29 Juni 2016 
Ketua Sidang/Penguji I Penguji II 

 

 

 

Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag M. Husni Mubarok, SE., MM 
NIP. 19670213 200003 1001 NIP. 19801226 200604 1003                     
 

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang/Penguji III 
 
 
 
 
Suhadi, S.E., M.S.A  Suhadi, S.E., M.S.A 
NIP. 19750806 200901 1008 NIP. 19750806 200901 1008 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya : 

 

Nama    : Ahmad Said 

NIM : 212 322 

Alamat  : Sukomangli RT 01 RW 03 Kec. Reban Kab. Batang 

 

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan 

kelulusan pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen 

Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, dengan judul : 

“Strategi Maksimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Unit Layanan 

Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) 

Demak” Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan 

dari siapapun. 

 

 

Kudus, 10 Juni 2016 

Hormat Saya, 

 

 

 

Ahmad Said 
NIM : 212 322 
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MOTTO 

 

                              

       

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, 

pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka 

Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al-

Baqarah:245) 

                              

  
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, 

niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan 

mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha 

Penyantun”. (QS.At-Taghabun:17) 
 

                                      

    

 
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat 

dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al- Maidah:2) 
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PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan karunia dan kasih 

sayang-Mu hamba bisa menyelesaikan karya kecil ini sebagai latihan dan media 

pembelajaran untuk dapat berpikir kritis dan ilmiah. Sholawat serta salam teruntuk 

junjungan Nabi besar Muhammad Saw. Semoga kelak kita semua diberi porsi 

syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amien... 

 Dengan kerendahan hati, kami mempersembahkan karya ini teruntuk 

mereka yang terkasih dan tercinta, khususnya 

1. Ibunda Siti Syarifah dan Ayahanda Nur Rokhman yang selalu 

membimbing  saya hingga mencapai ke  titik sekarang ini. Maaf, anakmu 

belum bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kalian, hanya do’a 

yang selalu mengiringi di setiap sujud saya. Semoga kalian tetap dalam 

kasih dan lindungan-Nya. 

2. Keluargaku tercinta, dek Uus, dek afi, dek vina, mas Dim, Pakde Sabar, 

Bude Turis, Mbak Rofik, Mbak Risa, Mbah Saeun, Mbah Samah syukron 

atas support dan bimbingannya. 

3. Kepada guru-guru kami, KH. Taufiqul Hakim, KH. Dimyati Rois, KH. 

Sa’ad Basyar, Gus Nasyikh, Gus Khifni, KH. Ahmad Nasichun, dan 

semua yang pernah membimbing saya, menunjukkan cahaya kebenaran, 

jasamu tak terhingga besarnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. 

Amien... 

4. Kawan-kawan yang pernah menuliskan sejarah di Ponpes Darul Falah  dan 

Darul Ulum, kalian adalah teman-teman Saya di Pesantren. Terimakasih 

telah mengajari banyak hal tentang kehidupan. 

5. Tak lupa teman PPL PJ Karomah, teringat ketika pagi-pagi harus 

membungkus jenang, teringat ketika kita menahan lapar dan dahaga 

karena puasa, semoga apa yang kita dapat menjadi bekal kita untuk 

melangkah mengikut jejak Bapak Haji. 
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6. Sahabat KKN Desa Brati Kec. Kayen, maafkan temanmu ini, kalian 

pernah menjadi bagian sejarah dalam pengabdian yang semoga menuai 

berkah bagi kita dan masyarakat Brati umumnya. 

7. Buat kalian sahabat-sahabatku  kelas Manajemen Bisnis Syariah (A) yang 

selalu hadir dan selalu memberi suport dalam setiap perjuanganku. Kalian 

adalah sahabat yang telah menemaniku selama ini. Maaf tak bisa 

membalas kebaikan kalian semua. 

8. Tak lupa kepada keluarga Ibu Kos yang telah memberikan nasehat-nasehat 

dan kalian sahabat-sahabat kosku, Ardi, Toni, Samsul, Huda, Choirul yang 

telah membuat hari-hariku selalu tersenyum bahagia. 

9. Untuk sahabatku Kholifatul Munawwaroh yang telah mencoretkan sejarah 

dalam hidupku, dan memberikan support, terimakasih banyak. 

10. Khusus buat teman diskusi malamku, Munawwir Syadzali, Mualimin 

terimakasih telah hadir di saat Saya membutuhkan orang dalam 

keterpurukan. 

 

 

 

 

 

 

“Dan buat semua yang tidak bisa Saya sebut satu persatu, 

ucapan maaf dari lubuk hati terdalam dan terimakasih 

sekali atas support dan motivasinya.” 
 

“Jazakumullahu khairan jaza’ 

Jazakumullahu khairan katsira” 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Skripsi yang berjudul“Strategi Maksimalisasi Pemberdayaan UMKM 

Melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Syariah PT. Permodalan 

Nasional Madani (Persero) Demak”. ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Ilmu Ekonomi Islam di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Shobirin, S.Ag, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan arahan 

tentang penulisan skripsi ini. 

3. Suhadi, S.E., M.S.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen dan para staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Eby Mafdiyanto Nur selaku Manajer di Unit Layanan Modal Mikro 

(ULaMM) Syariah Demak yang telah memberikan izin untuk melakukan 

penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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7. Bapak Zeky Mubarok selaku Marketing Kredit Unit, Bapak Farid Novi Istanto  

dan Mas Bagus selaku Kolektor Unit di Unit Layanan Modal Mikro 

(ULaMM) Syariah Demak terimakasih atas semua informasi dan bantuannya.  

8. Bapak dan Ibu tercinta, kalian telah mendidik dan mengarahkan saya menjadi 

orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan kalianlah yang telah 

menempaku menjadi sosok mandiri, syukrom katsiran. 

9. Semua pihak yang secara langsung mauapun tidak langsung memberikan 

dukungan baik moril maupun materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

 

 Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna. Kritik dan saran yang konstrktif sangat penulis harapkan demi 

karya yang lebih baik. 

 

 

  Kudus, 10 Juni 2016 

 Penulis 

 

 

 

  Ahmad Said   
  NIM: 212 322 


