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MOTTO

           
               

Dan berikanlah kepada keluarga yang dekat akan haknya, dan kepada orang
miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah menghambur

hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros adalah
saudara-saudara setan-setan, sedang setan terhadap Tuhannya adalah ingkar.

(Qs. Al Isra’ Ayat 26 dan 27)
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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

syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin…

Dengan kerendahan hati, saya mempersembahkan karya ini teruntuk mereka

yang terkasih dan tercinta, khususnya:

1. Ayahku Mohammad Sururi dan Ibuku Jumiati tercinta yang senantiasa

membimbingku, menyayangi dan selalu mendoakan agar tercapai cita-citaku.

Ku ucapkan selalu terima kasih yang tak terhingga kepadamu ayah ibuku.

2. Adek-adekku, Febriana Ida Dwi Ariyanti dan Mustika Tri Paramita Pratiwi

yang menjadi penyemangatku agar kakak dapat menjadi teladan untuk kalian.

3. Teruntuk Risdatul Ummah, temanku yang jauh dimata namun selalu ada dan

selalu memberikan semangat dan motivasi dikala aku sedang dilanda

kebosanan.

4. Untuk teman-teman seperjuanganku kelas C MBS’13. Khususnya Iyus, Fina,

Nining, dkk. Semangat kita untuk menyelesaikan perjuangan di STAIN

sehingga terukir kenangan indah yang tak akan pernah terlupakan.

5. Untuk teman-teman PPL di CV. Dua Merpati Kudus, teman-teman KKN

Kelompok 7 di Desa Dologan-Japah-Blora, yang menambah kenangan

indahku.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa memberikan segenap ilmu dan

pengajaran serta pengalaman yang sangat berarti dalam pendidikanku.

7. Almamater STAIN KUDUS tercinta.

8. Para pembaca yang budiman, semoga dengan membaca skripsi ini dapat

menambah wawasan dan pengetahuan.
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KATA PENGANTAR

W
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 “Analisis Efisiensi Biaya Operasional dalam

meningkatkan Profitabilitas (Studi pada Home Industry Bistik Rolade Nurul

Huda di Gabus Pati)”, ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Ilmu Manajemen Bisnis 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 persembahan skripsi ini.

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

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.

3. Dr. H. Solikhul Hadi, M.Ag., 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. Ibu Hj. Rukamah, selaku pemilik home industry bistik rolade Nurul Huda

yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih

atas informasinya.
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