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MOTTO 

 

 

 

Artinya : 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan  pelanggaran.dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-

Nya”(QS. Al-Maidah : 2) 

 

 

 

 

 
 

Artinya : 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaannya yang ada pada diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d 

: 11)” 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, Puja dan Puji syukur kepada Allah SWT diri ini tiada daya tanpa 

kekuatan darimu Shalawat serta salamku kepada suri tauladanku  

Nabi Muhammad SAW. 

Dengan segala kerendahan hati dengan tulus ikhlas, kupersembahkan 

Karya kecil ku ini untuk : 

 Ayah dan Ibu ( Sumirah danToha) tercinta yang selalu mendukung baik moril 

maupun materiil dan kehidupan yang selalu diperuntukkan kebahagian bagi 

penulis. 

 Kakak-Kakakku (Winoto, SitiMarfu’ah, Fitri Maya Sari) yang telah 

memberikan semangat sehingga aku dapat menyelesaikan karyaku ini.  

 Temen penyemangatku Anan Abdul Aziz Al Roihan. Yang selalu 

menyemangati dan menemaniku dalam perjuanganku. 

 Teman-teman dekat ku Sifa, Mortini, Laili, Entika, Lukman, jamal, Fatimah, 

Uli, zahroh, ayik. Yang selalu menyemangati dan menemani dalam 

perjuanganku. 

 Teman-teman  MBS-C angkatan 2013 yang selalu aku sayangi dan rindukan 

kebersamaannya. Teman-teman KKN Japah Blora 2017, yang kurindukan 

kebersamaan kita.  

 Untuk semua pihak yang tidak ditampilkan namanya karena alasan halaman 

yang tak muat yang telah memberikan moril dan spiritual sehingga karya ini 

dapat terselesaikan.  

 Untuk Pembimbing terbaikku Ibu Tina Martini, yang selalu membimbing 

selama proses Skripsi 

 Tak lupa lagu-lagu Bts ( I need u, I like it, Born Singer, DNA, don’t leave me, 

Airplaine, Euforia, Fake love) untuk idolaku V kim taehyung dan buat para 

A.R.M.Y Fandom Bts yang selalu menemani dan menyemagatiku dalam 

proses penyelesaian skripsi ini 

 

Semoga pengorbanannya diberkahi dan mendapat Ridhodari Allah SWT. 



vii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum WarahmatullahiWabarakatuh. 

AlhamdulillahiRabbil ‘Alamin.  

Segala puji hanya bagi Allah SWT pemilik segala sesuatu yang ada di bumi 

dan di langit.Atas segala yang telah  melimpahkan rahmat,dan ridha-Nya, kami     

panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya  

sehingga dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat. Skripsi 

yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Keselamtan dan kesehatan kerja (k3)  

pada Aktivitas Pembuatan Produk  Bengkel Las Estu Gondang Manis  Kecamatan 

Bae” ini di susun hingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S.1) Institut Agama Islam Negeri kudus 

Shalawat serta salam senantiasa terurahkan kepadan insan termulia, 

penerang kegelapan dunia Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita 

mendapatkan syafa’atnya besok di Yaumil Qiyamah, Amin… 

Dalam menyusun skripsi ini penulis  banyak mendapatkan bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan.Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya  dan terimakasih kepada: 

1. Dr. H.Mudzakir, M.Ag., selaku Rektor IAIN Kudus yang telah memberikan 

ijin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

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

IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Amirus sodiq, Lc, MA, selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang 

memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 
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4. Tina Martini S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dan kesabarannya untuk memberikan 

bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M.Ag. ,selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus dan para 

pegawai, terimakasih atas pinjaman buku dan pelayanannya selama ini. 

6. Para dosen dan seluruh staf akademik di lingkungan IAIN  Kudus yang telah 

memberikan motivasi belajar dalam penyelesaian studi. 

7. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Toha dan Ibu Sumirah yang selalu 

membimbing saya, berdoa tiada henti dan selalu memberikan yang terbaik 

untukku hingga mencapai ketitik sekarang ini. Dan yang telah kerja   keras 

mendidik saya dan adek agar menjadi anak yang berguna untuk keluarga dan 

Negara. Semoga engkau selalu di sayang Allah dan dalam lindungan-Nya 

serta sehat selalu. Doa dalam setiap sujudku hanya untuk engkau kedua orang 

tuaku dan maafkan diriku yang belum biasa membahagiakanmu serta masih 

menyusahkan selalu. 

8. Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kata sempurna .Oleh Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya 

kesempurnaan di masa mendatang.Untuk itu saya sampaikan terimakasih 

yang sebesar-besarnya semoga karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada 

khususnya, serta masyarakat pada umumnya. 

Wassalamu’alaikumwarahmatullahiwabarakatuh 

 

Kudus, 6 Juni 2018 

Penulis 

 

 

 

 

 

 


