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MOTTO 

 

Intelligent is not the determinant of success, but hard work is the 

real determinant of your success. 

(Kecerdasan bukan penentu kesuksesan, tapi kerja keras 

merupakan penentu kesuksesanmu yang sebenarnya) . 

 



 

vi 

 

PERSEMBAHAN 

 

Aku persembahkan skripsi ini teruntuk mereka yang terkasih dan tercinta : 

 Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. 

 Ibu dan bapak yang selalu mendukung, mendoakan, dan menyayangiku. 

Ketulusan kalian tidak terganti oleh apapun. 

 Kakakku dan keluarga besarku yang selalu mendukungku. 

 Tunanganku yang selalu menemaniku ke kampus untuk bimbingan. 

 Teman-teman PPL Koperasi Karyawan Pura Group, semoga apa yang kita 

dapat menjadi bekal kita di masa depan nanti. 

 Tak lupa pula teman-teman KKN posko 20 Desa Tegalarum Kecamatan   

Jaken Kabupaten Pati, masih teringat kebersamaan dan pengabdian kita di 

Desa Tegalarum, semoga bermanfaat bagi kita dan masyarakat Tegalarum 

sendiri. 

 Buat kalian teman-teman kelas MBS E, kalian adalah teman seperjuangan, 

semoga cita-cita kita semua dapat tercapai. 

 Dan untuk semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya 

ucapkan maaf dan terima kasih atas dukungan dan motivasinya. 

Semoga kebaikan mereka semua dibalas Allah SWT dengan kebaikan pula. 

Amien... 
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KATA PENGANTAR 

 

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 “Analisis Penerapan Sistem Just In Time dalam 

Meningkatkan Efisiensi Biaya Bahan Baku (Studi pada Konveksi Kurnia 

Jaya Collection Jepara)” , ini disusun guna memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) dalam Jurusan Syariah dan Ekonomi 

Islam Progam Studi Manajemen Bisnis Syariah pada Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) 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 merestui 

dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini. 

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

pada STAIN Kudus 

3. Irsad Andriyanto, SE. M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan 

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. Konveksi Kurnia Jaya Collection Jepara yang telah memberikan ijin dan 

layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

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

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 
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7. Bapak, ibu, serta teman-temanku tercinta yang senantiasa mendukungku 

secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini. 

8. dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga amal baik beliau tersebut diatas dan juga semua pihak yang tidak 

dapat penulis sebutkan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda oleh 

Allah SWT. Amien. 

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. 
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