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PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : Siti Ainur Rosyidah 

NIM :  1320310198 

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Manajemen Bisnis Syariah 

Judul Skripsi : “Sistem Rantai Pasokan (Supply Chain) Pada Produksi 

Kasur di UMKM Cipta Aji Hardhika Desa Karaban 

Gabus Pati” 

 

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar- benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi 

ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 
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MOTTO 

 
 خريمك من تعمل القرأ ن وعلمه

“Sebaik- baik kalian yaitu siapa yang mempelajari Al- Qur’an 

dan mengajarkannya” 

 

Aku tidak tahu siapa sebenarnya”Aku”. Tetapi, ketika aku 

berjalan ke dalam diriku sendiri, maka akupun terkejut: 

ternyata “Aku” adalah suara milik-Mu, gema yang tepantul 

dari “Dinding Keillahian”. (Jalaluddin Rumi) 

 

Benamkan kasih sayang dalam hatimu namun jangan 

kerdilkan pemahamanmu sebesar tempurung kepalamu itu ( 

Me) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya 

semua proses panjang penyusunan skripsi dapat dilalui meski dengan 

perjuangan yang berat. Dengan kerendahan hati, skripsi ini aku 

persembahkan kepada: 

 Bapak (Sariban) dan Ibuku (Sarpiah) yang telah merawat, 

menyayangi dan mendidikku dari kecil hingga sekarang. Doa dan 

kasih sayang kalian tulus tanpa syarat. 

 Kakakku satu-satunya sekaligus sahabat (Umi Hanik Rahmawati) 

yang selalu mendukungku. 

 Alm. KH. M. Humam Suyuthi M. HI., yang tulus menyayangi, 

memberi ilmu dan melindungi kami di YPRU Guyangan Trangkil 

Pati 

 Semua guru yang mengajarkanku ilmu baik dibangku sekolah 

maupun di luar sekolah. 

 Pakdheku Abdul Aziz yang selalu mensupport dan memotivasi 

untuk selalu semangat disetiap keadaan. 

 Putra Prihartanto yang mengajari pengetahuan dan pemahaman 

spiritual dalam hidup saya 

 Sahabat- sahabat yang selalu membantu dan memberi semangat 

agar segera menyelesaikan skripsi (Arum, Meli dan Neli) 

 Teman-teman kelas MBS F angkatan 2013 yang telah menjadi 

saudara baru untuk saya. Bersama dalam berproses untuk 

menyelesaikan perjuangan di STAIN  KUDUS dan menjadi 

pribadi yang lebih baik. Sehingga moment suka duka yang akan 

selalu terkenang. 

 Teman- teman KKN Kelompok  27 di Desa Jembangan, Batangan-

Pati, yang menambah kenangan dan pengalaman baru. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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 “Sistem Rantai Pasokan (Supply Chain) Pada 

Produksi Kasur Di  UMKM Cipta Aji Hardhika Desa Karaban 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. Mundakir, M.Ag., selaku Ketua STAIN Kudus yang telah memberikan 

izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Supriyadi, SH. MH., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Lina Kushidayati, SHI. MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus yang telah 

memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Ahmad Attabik Lc., M.Si., selaku Pembimbing Akademik penulis dari 

semester awal hingga semester akhir perkuliahan. 

6. Para dosen dan para staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak Hardi, selaku pemilik UMKM Cipta Aji Hardhika yang telah 

membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih atas segala 

informasi yang telah diberikan. 
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8. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa merawat dan menyayangiku sedari 

kecil. 

9. Teman- teman seperjuangan (Neli, Meli, Umul dan Arum) yang telah 

mensupport dan banyak membantuku menyelesaikan skripsi. 

10. Teman- teman MBS F dan KKN Posko 27 Jembangan berbagi pengalaman 

dan pengetahuan serta menjadi keluarga baru. 

11. Adik- adik Dinasti Kost yang menemani dan memberi keceriaan di rumah 

kedua saya. 

12. Semua pihak yang mungkin penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu 

yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 

13. Semua sahabat seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang 

saling memberi motivasi dalam penyusunan skripsi. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


