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Artinya: Demi masa, (1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian, (2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
saleh dan nasehat menasehati supaya menta’ati kebenaran dan nasehat
menasehati supaya menetapi kesabaran(3). (Qs. Al. Ashr Ayat: 1-3).1

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,
Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagiaan”

(kata-kata bijak.com)

1 Qs. Al. Ashr Ayat: 1-3.
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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas

berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini. Penulis sadar bahwa semua itu tidak lepas dari tuntutan dan

bimbingannya. Iringan sholawat serta salam selalu senantiasa terlimpahkan

kehadirat baginda nabi Muhammad SAW.beserta keluarga, sahabat, dan

pengikutnya yang setia, atas jasa dan perjuangan besar beliau penulis dapat

menikmati sedikit ilmu pengetahuan tentang ajaran dan tuntunan islam.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penjadwalan Produksi

Dalam Meningkatkan Efisiensi Waktu Penyelesaian Pada Unit Bordir

Komputer Di KSU Padurenan Jaya Kudus” guna memenuhi sebagai salah satu

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Ekonomi

Islam, jurusan MBS (manajemen bisnis syariah) Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Kudus.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai

pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi

tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan kepada yang terhormat:

1. Dr. Fathul Mufid, M.S.i, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui

penulisan skripsi ini.

2. Shobirin, S.Ag, M.Ag selaku PLT Ketua Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi

Islam STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan dalam penulisan

skripsi ini.

3. Dr. H. Solikhul Hadi. M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang

mengarahkan dan membimbing serta mengoreksi sehingga skripsi ini selesai

dengan baik.
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4. 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.

5. Dosen-dosen pengampu mata kuliah yang membimbing selama perkuliahan,

dan kepegawaian kajur, akademik juga kepegawaian perpustakaan STAIN

Kudus.

6. Terima kasih buat almamaterku STAIN Kudus, disamping tempat untuk

belajar, juga bersosial dengan banyak orang yang berkontribusi kepada

keberhasilanku.

7. Kepada Pengurus, Pengawas, Staf, dan seluruh Karyawan KSU Padurenan

Jaya Kudus, telah memberikan ijin tempat, waktu dan pikiran untuk menjadi

obyek penelitian dalam penulisan skripsiku.

8. Kepada seluruh informan yang sudah memberikan sumbangsih berupa

informasi data pendukung untuk kesuksesan skripsiku.

9. Pembaca budiman sekalian.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati  penulis menyadari masih

banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya

saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun

penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun

pembaca budiman.

Kudus, 07 September 2016

Penulis,

Joko Utomo

NIM. 212358


