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MOTTO 

 

       

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada 
kemudahan” 

(QS. Al-Insyirah: 5-8) 

 

“Kita tidak dapat belajar sesuatu tanpa 

mengalami kesulitan” 

(Aristoteles) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis 

persembahkan kepada :: 

 Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya, nikmat dan rizqi-Nya, 

petunjuk-Nya, dan apapun yang penulis butuhkan sampai sekarang dan 

semoga selalu diberikan yang terbaik kepada penulis sampai akhir kelak. 

 Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan kasih sayang serta do’a 

restu tanpa henti untuk penulis,beserta kakak dan sekegenap keluarga, yang 

telah mencurahkan kasih sayang mereka baik berupa ajaran moral, material 

maupun immaterial sampai saat ini. 

 Sahabat-sahabatku dari MA sampai sekarang, Mbak Ana, Willy dan Latif 

yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, memotivasiku dan 

mengajariku caranya bermimpi dan meraih mimpi. 

 Kawan-kawanku mahasiswa prodi ES kelas C ( Aris, Kapet, Netty, Siril, 

mbak diyah, nayla, tary, temon, toher, ita, anida, koko, abas, lia, zaenal, fida, 

adelina, nurul, sita,  mbk riris, lilis, ria, miftah, cenget, adib, irooh, induut, 

riadul, ayuk, zulfa, ardianti, ana, mas irul, ashar) angkatan 2012 yang 

banyak sekali memberikan kenangan indah. Dan kekeluargaan kita semoga 

selalu kekal. 

 Semua teman-teman Kos pak Adim, terutama sahabatku teman sekamarku 

dan keluargaku yang memberi kenangan dan bersama dalam suka dan duka 

yaitu uuk, Anis dan mbak Diyah Tetap semangat dan sukses selalu. 

 Teman-teman PPL yang memberikan arti kebersamaan dan kekeluargaan 

bersamaan kalian. 

 Teman-teman KKN desa Pulorejo Winong Gabus,( ifa, muna, irma, ima, listy, 

rida, hubbal, yuli, yahya, ulin, ulum, mas shodiq, abbas)yang memberi warna 

baru dalam hidupku 

 Dan semua pihak yang mendukung penulis 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Faktor Toleransi Atas Risiko, Pengetahuan 

Kewirausahaan, Peluang Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa Kelas XI SMK Kesuma Margoyoso Pati Tahun Ajaran 

2016/2017” 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai 

pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat dilupakan 

begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Negeri Kudus yang telah merestui dalam pembahasan dan penyusunan skripsi 

ini. 

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

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Bapak Muhamad Mustaqim, M.M.,M.Pd.I, 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 Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini. 

5. Para Dosendan Staf pengajar di lingkungan acivitas akademik Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga 

penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 




