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MOTTO 

 

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi 

jadilah seseorang yang bernilai” 

(Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

  



 

  vi 

PERSEMBAHAN 

 

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat 

dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang 

selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Bagi mereka yang tetap setia berada di 

ruang dan waktu kehidupan. 

Puji syukur alhamdulillah dan Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, karena hanya 

dengan ridho-Nya lah selalu kuharapkan untuk menyertai setiap tapak 

langkahku.  

 Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

 Alamamaterku tercinta, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam prodi 

Manajemen Bisnis SyariahIAIN Kudus. 

 Untuk penyemangat hidupku, bapak dan ibuku tersayang (Bapak Gunodo 

dan Ibu Rumini), yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia 

mendampingi, dan membimbing perjalanan dari kecil hingga sekarang ini, 

yang selalu memanjatkan doa untuk putra-putri nya di dalam setiap 

sujudnya. Terimakasih karena kalian aku bisa mencapai pendidikan sampai 

sekarang ini. Terimakasih untuk semua yang kalian berikan dalam 

kehidupanku ini. 

 Kakakku tercinta Achmad Rofiq, kakak satu-satunya, yang selalu memberi 

semangat dan motivasi. 

 Untuk guru-guru aku mulai dari MI, MTSdan SMA terimakasih telah 

diberikan ilmu yang tak ternilai banyaknya. 

 Bapak Abdul Haris Na’im, S.Ag.,MH selaku dosen pembimbing skripsi 

yang telah membimbingku dalam menyelesaikan skripsi ini. Doa dan 

restunya senantiasa saya nantikan semoga ilmu yang telah diperoleh dapat 

diabdikan untuk perjuangan menegakkan cita-cita “izzul Islam wa al 

muslimiin”.  
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 Lembaga pendukung tulisan ini obyek penelitian di PG Rendeng Kudus. 

Yaitu Bapak Endry Dwi AS, Bapak Kuntho Aribowo, Bapak M. Setiawan, 

Bapak Aji Pramudo N, Bapak Lilik Agung P. 

 Untuk yang terkasih Federal Jaya yang selalu mendampingi dan 

memberikan support. 

 Teman-teman MBSE 2014 yang telah mengisi hari-hariku dengan tawa 

canda kalian yang tidak akan pernah kulupakan. 

 Temen-temen yang selalu mensupportku Lia Ariani AR, mbak Zulfa, Suci 

Endhut, Ayu Suci D dan teman-temanku yang lain yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu. 

 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah membantuku untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, yang telah 

memberikancurahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga skripsi 

ini dapatterselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi AgungMuhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman 

Jahiliyah menujuzaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita 

semua diakui sebagaiummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau. 

Amin.Skripsi yang berjudul : “Analisis Pengendalian Mutu Gula Dalam 

Pencapaian Standar Mutu Produk (Studi Kasus Pada PT Perkebunan 

Nusantara IX PG Rendeng Kudus)” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh 

sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu 

(S.1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Manajemen Bisnis Syariah 

IAIN Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan 

terlaksanadengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang 

secaralangsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material 

maupunspiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

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

Kudus. 

3. Abdul Haris Na’im, S.Ag.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyususnan skripsi ini. 

4. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag  selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 
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5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang membekali 

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan karakter, selalu 

memberikan keleluasaan kepada penulis serta saudara-saudaraku yang dengan 

tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan do’anya. 

7. Seluruh staf dan karyawan PG Rendeng Kudus yang telah menyediakan 

waktu dan berbagi infomasi berkaitan dengan penelitian ini. 

8. Semua teman-temanku kelas MBSE 2014 yang senasib seperjuangan, 

terimakasih atas segala kerjasamanya, bantuan, saran, dan kritikanya yang 

membangun serta kebersamaanya suka dan duka yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

9. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

darisempurna, karena “tak ada gading yang tak retak”. Oleh karenanya tegur 

sapayang bersifat konstruktif dari para pembaca dan pendidik sangat diharapkan 

demitercapainya kesempurnaan dimasa mendatang.Untuk itu saya sampaikan 

terima kasih yang sebesar-besarnya. Semogakarya ini bermanfaat bagi para 

pendidik pada khususnya, serta masyarakat padaumumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 09 April 2018 
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