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- Ketua ST-AI"N hudus

Cq Ketua Jurusa* S;v-ariah dan Ekonc*ri Islam

l.ul-

Kudus

- :; i .t I Lt nut' a I aik u m ll ara h m&t u I la hi Wa bs r o katu lt

,:ltahukan dengan honnat. bahwa skripsi saudari Nor Mazidah,

'\ [\l : 1320210230 dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

F.nsembangan Usaha Busana Muslim di Desa Jepang Pakis Jati Kudus",

-.*san Syariah dan Ekononri lsiarn Program Studi Ekonomi lslam. Setelah

-',-,reksr dan diteliti dalam proses pembirnbingan, maka skripsi dimaksud dapat

-::l,;tui untuk dimunaqosahlian. Oleh karena itu, mohon dengan hcrmat agar

-..-:ah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam sidang munaqosah sesuai

-: -. rifl tadrl'al yang direncanakan.

- :,:ikran" kami sampaikan terima kasih.
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Nama : Nor Mazidah

NIM : 1320210230

Jurusanfrodi : Syariah dan Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Judul skripsi : *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pengembangan

Usaha Busana Muslim Di Desa Jepang Pakis Jati Kudus,

Telatr dimunaqosahkan oleh Tim Perguji Skripsi Sekolah Tinggr Agama Islam

Negeri Kudus pada tanggal:

18 September 2017

Selaniutrya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar sarjana strata satu (s1) dalam Ilmu Ekonomi syariah.

NIP. I9?5t)806 2m9 01 1fi08

Penguji llUSekretaris Sidang
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SURAT PERNYATAAN

Y*nBbertanda tangan di bawah ini:

NOR MAZIDAH

1320210230

SYARIAH/ EKONOMI ISLAM

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha

Busana Muslim di Desa Jepang Pakis Jati Kudus

Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini

trwu.+€nar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik

siurugtn maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat

mqixr*r Jiri-psi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik iimiah.

Kudus, 21 Agustus 2017
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MOTTO 

 

 وجدمن جد  
 “Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil” 

 

“Untuk mencapai sebuah kesuksesan pasti rintangan demi rintangan akan 

menghadang, seperti tingginya pohon yang menjulang, semakin tinggi pohon 

maka terpaan angin akan semakin besar. Tak ada kebahagiaan yang 

seketika datang. Semua terwujud dengan proses kegagalan dan kepedihan. 

Maka, teruslah berusaha, jangan mudah menyerah dan putus asa” 
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PERSEMBAHAN 

 

Kuucap syukur atas segala karunia yang terlimpahkan untukku dan keluargaku 

Kutegakkan muka, memandang lepas cakrawala, tuk akui kebesaran sang 

pencipta 

Kuukir hasil cipta dengan goresan tinta, tersenyum simpul sembari berdoa, 

berpayung mentari beralas bumi, berselimut panas dingin udara, goresan tenaga, 

usaha dan semangat yang membara 

Karya ilmiah ini ku persembahkan kepada: 

 Ayah (Alm) yang selalu menjadi motivasi dan penyemangat dalam hidupku. 

Bundaku tercinta Ibu Suwarni yang senantiasa membimbingku, 

menyayangiku, dan selalu mendoakanku agar tercapai cita-citaku. Kuucapkan 

selalu terima kasih yang tak terhingga kepada alm ayah dan bunda. 

 Kakak-kakakku tersayang (Kusrini, Sri Wahyuni, Siti Hasanah, Siti 

Khoiriyah). Kebersamaan, dukungan, do’a, kasih sayang dan perhatian kalian 

padaku. Maafkan jika adikmu selama ini belum bisa menjadi orang yang baik, 

semoga kalian selalu menjadi yang terbaik. Amin 

 Teruntuk seseorang yang menyemangatiku, yang selalu memotivasi dan 

memberi dukungan untuk menyelesaikan studiku ini dan yang telah 

menemaniku baik dalam suka ataupun duka, kau yang terbaik dan terindah 

 Dr. Nur Aris, M.Ag selaku dosen pembimbingku yang tidak bosan-bosannya 

mengajari, memberikan kritikan positif, serta arahan untuk perbaikan skripsi 

sehingga dapat memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini. 

 Bapak dan Ibu Dosen STAIN yang senantiasa memberikan segenap ilmu dan 

pengajaran serta pengalaman yang sangat berarti untuk menghadapi 

kehidupan ini. 

 Sahabat-sahabat seperjuanganku (Bella, Nisa, Putri, Lina dll yang tak bisa 

kusebutkan satu persatu) terima kasih atas segalanya, tetap ingatlah saat-saat 

yang pernah kita lalui bersama. Susah senang dan pengorbanan, semoga ada 

hikmahnya. Amin 
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 Sahabat-sahabatku kuliah ESRG angkatan 2013 (Diah, Dina, Dyas, Jaana, 

Nailul dan sahabatku semuanya) terima kasih telah menjadi sahabat yang 

baik, mendengarkan keluh dan kesahku selama ini. Semoga persahabatan kita 

kekal abadi sampai akhir hayat. Amin Ya Rabbal Alamiin 

 Dulur-dulurku PSHT yang selalu menjadi penyemangat, kebersamaan dan 

persaudaraan ini tidak akan pernah terlupakan dan tidak akan tergantikan. 

Miss U kalian. Kapan bisa latihan bareng kalian? 

 Teman seperjuangan PPL dan KKN yang aku kenang, Terima kasih sudah 

mengajariku arti kekompakan, kekeluargaan dan kebersamaan. Kalian selalu 

di hatiku  

 Semua pihak yang telah membantu bagi penyelesaian skripsi ini dan para 

pembaca yang bersedia meluangkan waktunya,yang tak cukup digoreskan 

lewat kata-kata.  
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrohmanirrahim 

Alhamdulillah maha suci Allah SWT dengan segala keagungan dan 

kebesaran-Nya, segala puji syukur hanya tercurah kepada–Nya yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun belum mencapai 

sebuah kesempurnaan, namun harapan kecil semoga dapat bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kehadirat 

baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya di atas cahaya bagi seluruh 

alam, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Berkat karunia dan 

ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam ilmu Syariah Program Studi Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus dengan judul “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Usaha Busana Muslim di Desa 

Jepang Pakis Jati Kudus” 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan 

dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat:   

1. Drs. Mundakir M.Ag, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H,. M.H., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3. Ratna Yuliana Wijayanti SE. MM, selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah 

STAIN Kudus. 

4. Anisa Listiyana, S.Sg., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5' Dr' Nur Aris, M.Ag, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia
meluangkan wakfu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan,
pengarahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi.

6. Para Dosen dan staf pengajar lingkungan Sekorah Tinggi Agama Islam Negeri
Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penuris mampu
menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7' Bapak (Alm) semangatmu akan menjadi motivasi dalam hidupku. Ibu tercinta
serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan, materi dan do,a,
serta memberikan perhatian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan
lancar.

8' Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dorongan dalam
penyelesaian skripsi ini.

Pada Akhirnya penuris hanya dapat membalas dengan do,a, semoga Alrah
SWT yang akan memberikan pahala atas kebaikan budi mereka. Akhirul kalam,
semoga karya sederhana ini dapat diambil manfaatny abagipembaca. Amiin.

Kudus, 21 Agustus 2012

Penulis,

I\OR MAZIDAH
1320270230


