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PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah  ini saya:

Nama : ANNISA EKA ZAKIAH

NIM : 212290

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / MBS

Judul Skripsi : “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Pasar Terhadap

Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Sentra Produksi

Jenang di Kabupaten Kudus)”

Saya menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil

karya saya sendiri, bukan duplikasi dari karya tulis orang lain. Pendapat atau

temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan

kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan

dari siapapun.

Kudus, 28 Februari 2017

Hormat Saya,
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MOTTO

Semua yang telah pergi tidak akan

kembali lagi, kecuali Do’a.

Do’a akan berangkat dengan sebuah

harapan dan kembali dengan suatu

pemberian.
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PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kepada Allah SWT yang telah

memberikan begitu banyak kenikmatan, kesehatan,

kebaikan, yang Maha Pemaaf atas jutaan dosaku yang tak

terhitung, Allah lah yang Maha segalanya. Teriring

shalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang

menjadi panutan umat sedunia. Nabi yang bisa memberikan

syafaatnya di hari kiamat.

Melalui karya kecilku ini aku persembahkan setulus

hati kepada :

 Lantunan doa yang aku panjatkan setiap waktu hanya

untuk orang tuaku. Teruntuk Ummi Emma Sulistiyani

dan abahku Sulhadi, terimakasih atas segala waktumu,

atas semua kasih sayangmu, atas semua do’a-do’amu,

atas semua pengorbananmu. Maaf ummi abah, sampai

detik ini mbak nisa belum bisa membalas semuanya,

belum bisa mengusap keringatmu ketika lelah bekerja

untuk menghidupi dan membiayai semuanya.

Engkaulah malaikat hidupku.

 Adek-adeku M.Rizal Nasrullah, M.Zakkil Fuad,

M.Yusuf Wicaksono. Terimakasih kalianlah yang

membuat kebahagiaan dirumah, yang memberikan

tawa untuk semuanya, yang menjadikan semuanya

terlihat sempurna. Semoga kelak kalian menjadi orang-

orang yang berguna untuk agamanya, untuk
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masyarakatnya, untuk bangsanya, terlebih bisa

menjadikan jalan kesurga untuk abah ummi tercinta.

 Nashifuddin Al A’la, Halimah, Maulida, kalianlah

orang-orang yang selalu berada dibalik layar. Yang

setia mendengarkan ceritaku, setia memberikan

semangat untukku, setia membasuh air mataku, semoga

kesetiaan ini asli dan tidak palsu.

 Teman-teman kampus hijauku nia, zuha, mia, agis,

resti, dewi, kokom, nofita, muhlas, edy, kiki, terkhusus

ardi dan nopal yang sudah sedia meluangkan waktu

demi membantu menyelesaikan skripsiku karena

dikejar toga.

 Teman-teman Mbs A angkatan 2012 tanpa kalian

kelasku terasa sepi sunyi tak ada suara, tanpa kalian

tak akan ada rasa manis, asem, asin. Semoga 10 tahun

yang akan datang kita bisa reunian.

 Teman-teman PPL dan keluarga KKN gelombang

pertama kelompok 16 yang selalu memberikan cerita-

cerita tersendiri setiap harinya.
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq,

hidayah, serta inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program

sarjana strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. Shalawat serta salam

semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada Rasulullah SAW serta para

sahabat dan pengikutnya. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Orientasi

Kewirausahaan dan Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sentra

Produksi Jenang di Kabupaten Kudus” ini disusun guna memenuhi salah satu

syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) pada Ilmu Manajemen Bisnis

Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan

Ekonomi Islam STAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan

persetujuan tentang penulisan skripsi.

3. Suhadi SE,. M.SA, selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syari’ah yang

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

4. Karebet Gunawan, SE, MM, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan

perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus beserta

segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan

studi.
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7. Djati Solechah, S,Sos. MM, selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik yang telah memberikan rekomendasi penelitian sehingga saya bisa

menyelesaikan skripsi ini.

8. Abah, ummi, adek-adekku semuanya yang secara langsung ataupun tidak

telah membantu baik moril ataupun material, sehingga penulis dapat

menyelesaikan studi.

9. Kawan-kawan Jurusan Syariah  dan Ekonomi Islam / MBS A khususnya

angkatan 2012 yang selalu memberi masukan dan membantu penulis

selama belajar di STAIN Kudus ini.

10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian karya ilmiah berikutnya.

Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiin …

Kudus, 28 Februari 2017
Penulis

Annisa Eka Zakiah
NIM : 212290


