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NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yth.Ketua S'IAIN Kudus

cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi [slam

di-
fempat

Assalamu'alaikum Wn Wb,

Dii.reritahukan derrgan benar, bahwa skripsr saudara: Ema Fatimah, ltrfM ;

212A17 dengan judul "Peran Pemlrerdayaan Nlasyarakat S'luslim dalam

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PtiAP)

(Studi Pada Kelompok Tani Komoditi Tanaman Patli Di llesa Tunjungrej*

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)'o pada Jurusan Syariah dan Elronomi

islam Program Studi Ekonomi Syariah (ES). Setelah dikrrreksi dan diteliti sesual

aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat disetqui untuk

dimunaqosehkan. Oleh karena itu, mohon <lengan hormat agar

naskahskripsiterseburtditerimadandiajukandalanr program mLlnaqosahsesuaijadrvai

vang direncanakan.

Demikian, kami sampaikanterimakasih

Wassalsmu' alaikum Wr. l{b.

Kudus, 7 Septernber 2016

Dosen Pernbimbing

l)r'. Anv Isr-nayawati. S.H., llI.IluE
NrP. [96s0511 20 0003 2 001
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 MOTTO  

                                      

        

 

Artinya : 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 
(QS. Ar-Ra’d Ayat : 11)1 

 
 

Berani bermimpi tentang sukses berarti sudah memegang kesuksesan, 

selanjutnya hanya tinggal berusaha mencari lubang kuncinya untuk  membuka 

gerbang kesuksesan (John Savique Capone) 

 

Bersungguh-sungguhlah dalam bekerja demi meraih mimpi dan cita-citamu, 

maka kesuksesan akan hadir dalam hidupmu  

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Al-Qur’an Surat Al-Ra’d ayat 11, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Departemen Agama 

Republik RI, Fokus Media, Jakarta,2010, hlm. 250. 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 

                             

         

 

Artinya : 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan۞ 

Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah ۞ bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha Pemurah۞ Yang mengajar (manusia) dengan 

perantara kalam۞ Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 

diketahui ۞ 

 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan 

kepada hamba, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ku persembahkan karya 

tulisku ini teruntuk : 

 Allah SWT yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. 

 Baginda Rasulullah SAW sang motivator hidup. 

 Terkhusus ayahandaku Munawar dan Ibundaku Sulastri terima kasih untuk kasih 

sayang, dukungan, motivasi, serta doa yang tiada henti kau panjatkan untukku sehingga 

karya tulis ini dapat terselesaikan.  

 Adik-adikku tercinta Muhammad Khairul ‘Afwan dan Adinda Riska Maulinda, seta 

keluarga besarku, terima kasih atas kebahagiaan yang selama ini telah diberikan.  

 Dosen pembimbingku Ibu Dr. Any Ismayawati, S.H, M.Hum, terima kasih telah 

meluangkan segenap waktu dalam membimbing saya menyelesaikan skripsi ini. 

 Almamaterku tercinta , Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah 

STAIN Kudus. 

 Madrasahku tercinta, Yayasan Salafiyah Kajen yang telah mengajariku banyak ilmu 

pengetahuan. 

 Untuk Gapoktan Subur Makmur Desa Tunjungrejo, ku ucapkan terima kasih karena 

telah memberikan izin serta membantu proses penyelesaian skripsi ini. 
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 Teman-teman seperjuangan keluarga besar ES/A angkatan 2012 yang telah memberikan 

begitu banyak memori indah seta bantuannya selama di STAIN Kudus. 

 Teman rasa saudaraku zainal abidin, si gendut lulu’, mas bainz, serta sahabat-sahabat 

terbaikku yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terima kasih telah hadir dalam 

hidupku dengan membawa kebahagiaan dan selalu ada disetiap sukaku maupun dukaku 

 Segenap keluarga besar kost orange Abah Adimul Choir, khususnya kesayangan dek la 

dan mom rika, tak ketinggalsn dek umami, niniez, buk titin, buk syafa, nikmah, dina, 

dyah dan yang tidak bisa kusebutkan satu-satu terima kasih banyak telah memberiku 

semangat, motivasi, serta canda tawa selama ini. 

 Untuk keluarga besarku KKN Ploso jenar ’19, semoga selamanya tetap menjadi keluarga 

yang utuh.  
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim 

 

Alhamdulilah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan sekripsi ini. Penulis sadari sepenuhnya 

bahwa skripsi yang telah selesai ini tidak lepas dari tuntunan dan bimbingan-Nya. 

Atas izin Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan judul “Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) 

(Studi Pada Kelompok Tani Komoditi Tanaman Padi Di Desa Tunjungrejo 

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati”. Yang telah disusun dengan sungguh-

sungguh guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  Strata 1 

(satu) progam studi Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Syariah di 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Dr. Fathul Mufid, M.S.I, selaku Ketua STAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. H. Abdorrahman Kasdi, Lc.,M.Si, selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus. 

3. Dr. Any Ismayawati, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu dalam membimbing dan mengarahkan 

penyusunan skripsi ini. 

4. H. Jaenal Arifin M.Ag, selaku Dosen Wali Studi yang telah membimbing 

selama ini dan selalu mendorong penulis ke arah yang lebih baik. 

5. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus beserta 

segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Segenap Dosen dan Staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendoakan, terima kasih atas perhatian dan 

kasih sayangnya yang tiada terhingga, bimbingan dan dukungan saat proses 

penulisan dan untuk selamanya. Semoga Allah membalas jasa kalian. 

8. Bapak Teguh Utomo S.Pd selaku Kepala Desa Tunjungrejo, beserta pengurus 

Gapoktan Subur Makmur yang telah memberikan izin dan layanan data yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, serta seluruh anggota Kelompok 

Tani yang memberikan kesempatan dan membantu proses pengumpulan data 

penelitian ini. 

9. Almamaterku STAIN Kudus tempat penulis menuntut ilmu yang juga sudah 

memberikan izin dan layanan data yang diperlukan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

10. Kawan-kawanku seperjuangan yang sama-sama memberikan motivasi dan 

semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

11. Seluruh pihak-pihak yang telah membantu dan tidak dapat saya sebutkan satu-

persatu 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif 

dari siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan 

ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun 

demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amiin …  

Kudus, 7 September 2016 

 

 

 

Ema Fatimah 

NIM : 21207 

 

 


