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Motto 

 Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-

buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, 

melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar 

di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. 

 Secara filosofis, sesungguhnya tak ada "orang besar" dan tak 

ada "orang kecil" dalam takaran pemilikan ekonomi atau 

perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi 

pada kualitas kepribadian. 

 

(Emha Ainun Nadjib) 

 

 

 

 

 

“Gagal itu urusan belakang yang terpenting kita berani untuk 

mencoba” 

(penulis) 
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PERSEMBAHAN 

 

 Yang utama dari segalanya, segala puji serta syukur kepada Allah SWT. 

Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku 

dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta 

kemudahan yang Engkau berikan, sehingga karya kecil ini dapat terselesaikan. 

Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Agung Rasulullah 

Muhammad SAW. Puji syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahkan karya kecilku ini untuk : 

1. Persembahan yang tertinggi kepada Allah SWT, karena hanya dengan ridho-

Nya selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak langkahku. 

2. Almamaterku tercinta, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Kudus. 

3. Untuk kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kaswan dan Ibu Muflikhah  yang 

telah memberikan kasih sayangnya serta segala dukungan, do’a dan cinta 

kasih yang tak terhingga yang tidak mungkin saya balas hanya dengan 

selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. 

4. Untuk Kakakku Noor Maesaroh dan Nofianto yang selalu memberikan 

dukungan semangat, motivasi, do’a dan nasehat dalam hal apapun. Maaf 

belum bisa menjadi adik yang dapat membanggakan. 

5. Untuk Hendra Kurniawan, yang telah banyak memberikan motivasi, 

semangat, do’a serta yang selalu ada untuk membantu dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

6. Untuk teman-temanku seperjuangan Kelas ESRC Angkatan 2014 yang telah 

memberikan semangat dan motivasi. 

7. Untuk sahabatku tercinta sekaligus teman jalan-jalan Anisah  Ulfah Safitri 

yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

8. Untuk sabahatku dalam Ra Dolor Mode On Ika Solikhati, Intan 

Wulandaridan Puput Putriana yang telah memberikan banyak semangat, 

dukungan serta motivasi. 

9. Untuk teman seperjuangan saat bimbingan Ratna Ningsih dan Sri Mulyani 

yang selalu memberikan semangat. 
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10. Teman-teman PPL di BMT Mubarakah dan Keluarga KKN Posko 55 Desa 

Wilalung (Rohman, Anwar, Putra, Sadam, Fajria, Riana, Tika, Zaqiya, dan 

Adel) semoga kita semua tetap menjalin silaturahmi. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Ya Allah, terimakasih engkau telah memberiku orang-orang yang terbaik, 

yang menyayangiku dan mencintaiku dengan ketulusan. Untuk berbagai macam 

tujuan dan impian yang harus dicapai dan dikejar. Maka teruslah belajar, 

berusaha, dan berdoa untuk mewujudkannya. Karena berusaha tanpa berdoa tidak 

akan ada artinya. Jangan pernah takut akan kegagalan jika ingin sukses, karena 

kegagalan sudah menjadi hal yang biasa, dan dari kegagalan kita akan 

mendapatkan pembelajaran untuk mencapai kesuksesan, itulah sesungguhnya 

kunci dari Keberhasilan. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat dan 

motivasi yang diberikan kepada penulis. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpakan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat UMR, 

Pengangguran, dan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 

Jawa Tengah Tahun2011-2015 dari Perspektif Ekonomi Syariah” ini disusun 

sebagai tugas akhir belajar dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 

(satu) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah 

pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

 Berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk bantuan dan 

dukungan dari banyak pihak yang telah memungkinkan terselesaikannya 

penyusunan maupun penyajian skripsi ini, kepada : 

1. Dr. H Mundzakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri 

Kudus. 

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

Islam. 

3. H. Ahmad Hamdani Hasanuddin, Lc, MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi 

Syariah. 

4. Ekawati Rahayu Ningsih, SH.,MM, selaku dosen pembimbing skripsiku 

atas diskusi-diskusi, ilmu yang diberikan,semangat yang diberikan dan 

arahan beliau. 

5. Para Dosen dan Staf Pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. 

7. Teman-temanku angkatan 2014 Ekonomi Syariah Kelas C, yang telah 

memberikan keceriaan, semangat, dukungan, dan pengalaman. 




