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M O T T O

         
       

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan)
itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah
seribu tahun menurut perhitunganmu

Your imagination is your future, so be positive

think and do the best, karena Allah akan

mengabulkan apa yang selalu kau fikirkan
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P E R S E M B A H A N

Karya Ilmiah Ini Aku Persembahkan Kepada:

☺ Abah Sukari dan umi Sri Haryati tercinta, yang tak henti-hentinya

mendo’akan dan selalu memberikan inspirasi dan dukungan baik moril

maupun materiil kepadaku.  Do’a mereka adalah modal awal untuk aku

melangkah menuju gerbang kesuksesan.

☺ Kakak Taufiqurrohman (Tata)  dan adek Silahuddin (Woka) yang selama

ini memberikan doa, inspirasi dan motivasi kepadaku terutama di saat aku

terpuruk.

☺ Mbah Kakung (Burhanuddin) yang selalu setia membantu jaga gas di saat

aku berjuang.

☺ Bu lek Ninik Hartini yang selalu memberikan semangat dan berkeingin

tahuan tinggi

☺ Someone yang selalu memberikan cintanya dan juga selalu memberi

motivasi serta inspirasi.
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Pada Pengusahaan Sutera Alam (PSA) Regaloh Pati” ini telah disusun dengan
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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 STAIN Kudus yang telah merestui
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meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM. selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh

jajarannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang
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skripsi ini.



viii

6. Asman PSA Regaloh bapak Solikin yang telah memberi ijin dan membantu

penelitian dalam menyusun skripsi ini.

7. Achmad Albar Riyadh, someone yang penuh kesabaran yang selalu memberi

motivasi supaya semangat dan memberi sugesti positif setiap saat.

8. Sahabat-sahabatku Somplak yang selalu memberi warna yang berbeda di saat

kita kumpul bareng meskipun gak jelas (kalian the best dalam hatiku).

9. O’ Neng yang selalu mengingatkan indahnya dekat dengan sang Pencipta

apapun situasi yang kita lalui (neng Nurul, neng Ima, neng Nucha).

10. Teman-temanku di kelas  C angkatan 2012 Jurusan Syariah Prodi Manajemen

Bisnis Syariah yang selalu menemaniku dalam perkuliahan dan memberi

masukan luar biasa dalam penyusunan skripsi ini, akan kurindukan saat-saat

bersama kalian.

11. Keluarga besar KKN Tlogorejo, yang mengajarkanku arti perbedaan.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya tidak sanggup membalas jasa-jasa beliau semua, hanya kepada Allah

persoalan ini saya sampaikan, ya Allah semoga Engkau selalu memberikan

rahmatmu dan membalas amal kebaikan mereka semua. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis, berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada

umumnya.

Kudus, 16 Februari 2017

Penulis,

Lathifatul Muyassaroh
NIM. 212 400
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