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Yang bertanda tatgatdi bawah ini:

Dervi Jaana Rohmah
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Ekonomi Syariah

Syariah dan Ekonomi Islam

Nama

NIM

Prodi

Jurusan

Judul Skripsi :"Penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM Upaya

MengurangiPengangguran(StudiKasus:KSPLestariDesa

Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)"

Menyatakan bahwa apa yangterlulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

sendiri, bukan hasil jiplakan dari katya orang lain, baik sebagian maupun

seluruhnya. Pendapat atau kutipan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah'

Kudus, 31 Juli 2017

NrM. 1320210228
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada 
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi 
jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, 
Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha me|ue｣av､w apa ya|u ya{､ yerxaya|” 
(QS. al-Baqarah : 283).
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1
 Al-Qur’an Surat al Ahzab ayat 70, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Alwaah, 

Semarang, 1989, hlm. 71. 
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PERSEMBAHAN 

 
Dalam segenap kerendahan jiwa dan sujud penuh dengan keikhlasan. 

Sungguh tak akan pernah bisa terucap membisu tak tahu bagaimana dan apa yang 
harus diperbuat. Karunia-Mu bersanding rahmat-Mu selalu Engkau berikan tuk 

jiwa yang tak pernah bersyukur ini. Puji syukur alhamdulillah ku hadiratkan 
kepada-Mu. 

Ya robbi,,, atas lindungan dan keagungan-Mu Kau sinari lentera di tengah 
gelombang kehidupan, sampai pada akhirnya hamba bisa menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat serta salam yang kan selalu ku senandungkan untuk sang 
revolusioner Islam, sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. engkaulah 

petunjuk kebenaran bagi ummat manusia. 
Terpancar secercah cahaya dalam hati yang terdalam nan suci sehingga 

tercurah dalam sebuah karya tulis ini, untuk yang selanjutnya penulis 
persembahkan kepada orang – orang tercinta yang namanya terukir di dalam hati 

yang tidak akan hilang ditelan masa, khususnya : 
 
 

 Sang mentari yang begitu rela kehilangan sinarnya, jagat raya yang 
menjelma dalam tubuh pinjamanku ini “ Ibuku (Sumiati) tercinta yang 
senantiasa membimbing dan mendo’akanku demi meraih keberhasilan dan 
kesuksesan dalam menngarungi samudera keilmuan maupun samudra 
kehidupan selama ini. 

 Bapakku (Rosmin alm) yang telah kembali disisi Allah SWT. 
 Kakakku Fatchur Rochman dan Adekku M. Khaedar Ali, serta seluruh 

keluarga besarku atas do’a dan motivasinya yang selalu memberiku 
semangat dan nasehat dalam menimba ilmu. 

 Dosbingku Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI, MA yang telah 
meluangkan waktu dan fikiranya untuk membimbing dan mengarahkanku 
sehingga dapat terselesai skripsi ini. 

 Untuk sahabat seperjuanganku Luqi, Novia, Nurus, Zuma, dan yang lainya 
yang telah memberikan motivasi. 

 Almamaterku STAIN Kudus 
 Ku haturkan Jazakumullahu Khairan kepada siapa saja yang membaca dan 

menjadikan karya ini sebagai tambahan dari khazanah keilmuan. 
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KATA PENGANTAR 

 بِْسِم هِ الَرْحمِن الَرِحْيمِ 
Segala pujian dan syukur hanya bagi Allah SWT. dzat yang Maha Agung, 

Bijaksana dan Maha Pemurah. Berkat karunia rahmat-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) 

PNPM Upaya Mengurangi Pengangguran (Studi kasus: Ksp Lestari Desa Gajah 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”  yang merupakan tugas akhir, guna 

memebuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 (strata satu) di Sekolah 

Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kudus. 

Shalawat dan salam untuk Rasul-Nya, baginda Nabi Muhammad SAW, yang 

membimbing ummatnya kearah aqidah yang diridhai-Nya. Serta untuk seluruh 

keluarga yang budiman dan sahabat-sahabat yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan tugas ini, tiada kata yang lebih bijak selain ungkapan terimaksih yang 

tiada batas. Amma Ba’du. 

Secara khusus penulis ucapkan Jaza Kumullah Khairan yang tiada terhingga, 

penulis perlu menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku ketua STAIN Kudus yang telah memberikan ijin 

penetitian hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH., M.H. selaku Ketua Jurusan Syariah dan konomi Islam 

STAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan skripsi ini. 

3. Dr. Taufiqurrahman Kurniawan, S.HI, MA selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna memberi 

pengarahan dan bimbingan yang berkualitas dengan kedalaman ilmu yang beliau 

miliki. 

4. Anisa Listiana, S.Sg., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 



5. Dosen dan staf pengajar di STAIN Kuclus yang sudah men,bekali penulis

ber.bagai i|nu agama clan pengetahuan yang insyaAilah akan bennanfaat dalarn

kehidupan penulis khususnya dan orang lain pada umllmnya'

6. Bapak N'lasrikhin selaku Kepala Desa Gajah yang telah memberikan ijin, dan

meluangkan waktunya kepada penulis berupa inforrnasi dan data terkait

penyusunan skriPsi ini.

7. Penggelola SPP dan Anggota SPP Desa Gajah yang telah tneluangkan waktunya

kepada penulis betupa inlormasi clan data terkai penyusunan skripsi ini,

8. Bapak, Ibuk dan keluarga tercinta yang telah mernberikan iltnunya, dari yang

saya tidak tahu apa-apa menjacli tahu, Ilmu yang diberikan sangat beguna untuk

kecleanku, Semoga Allah membalas semua jasa beliau-beliau.

9. Guru-guruku yang telah memberikan Ilmunya, dari yang saya tidak tahu apa-apa

menjadi tahu, Ilmu yang diberikan sangat berguna untuk kedepanku' Semoga

Allah membalas semua jasa beliau-beliau'

10. Sahabat-sahabat yang selalu menentani, menyeurangati dan menrberikan

motivasi selama proses penlusunan skripsi ini'

1 1. Sernua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu'

Sernoga Allah SWT rnericlhoi pengorbanan beliau tersebut di atas dan memberikan

balasan kebaikan kebaikan berlipat ganda. Akhirya Penulis berharap semoga skripsi

ini dapat berrnanfaat bagi penulis khususnya clan para pembaca yang budiman pada

umumnya.

Kudus, 18 Juli 2017

NrM. 1320210228
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