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MOTTO

Maka sesungguhnya di samping ada kesukaran terdapat pula
kemudahan. Sesungguhnya di samping ada kepayahan itu, ada pula

kelapangan, maka jika engkau telah selesai (dari suatu urusan), bekerja
keraslah engkau untuk urusan yang lain. (QS. Al-Insyirah: 5-7).1

Orang berakal tidak akan bosan untuk meraih
manfaat berfikir, tidak putus asa dalam menghadapi

keadaan, dan tidak akan pernah berhenti
dari berfikir dan berusaha.

(Aidh Bin Abdullah).

Ketika kita memudahkan urusan orang lain, InsyaAllah urusan kita akan pula
dimudahkan. (Penulis).

1 Surat Al-Insyirah ayat 5-7, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat
Pojok), Menara Kudus, Kudus, 2006.
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walau hanya seputih kertas dan sehitam tinta, aku persembahkan karya ini. Karya
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5. Bapak M. Arif Hakim, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan

bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini,

6. Ibu Anisa Listiana M. Ag, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang

telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini,
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7. Para Dosen dan staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang telah

berkenan berbagi ilmu, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini,

8. Mas Ahmad Hariyanto, selaku pemilik UD. Finaldo Pati yang telah

memberikan ijin dan kerjasamanya dalam penelitian sehingga tersusun skripsi

ini,

9. Seluruh karyawan bagian di UD. Finaldo Pati atas bantuan dan kerjasamanya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,

10. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan

baik dalam bentuk moril, materil, dan spiritual,

11. Semua sahabatku di manapun berada yang senantiasa memberikan inspirasi

dan motivasi untuk penulis,

12. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah

memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak

bisa saya sebutkan satu per-satu.

Semoga ilmu dan pengalaman penulis yang didapatkan dalam penyusunan

skripsi ini akan bermanfaat baik untuk diri pribadi penulis maupun pembaca pada
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