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PERNYATAAN KEASLIAN 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Siti Alfiyah NIM 

1520210153 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Sesungguhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun, dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali informasi 

yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan 

skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 

ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 

Kudus, 10 September 2019 

Yang menyatakan, 

 

 

 

 

SITI ALFIYAH 

NIM: 15202010153 
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MOTTO 

 

Tak perlu menjelaskan kebaikanmu kepada orang lain,  

Karena sesungguhnya yang benar-benar menyukaimu tidak memerlukan itu 

Dan yang membencimu tidak percaya itu
1
 

Bila segala upaya dan doa telah dicoba dan telah dilewati, dan ternyata 

Tak jua terwujud yang diimpikan dan yang diinginkan 

Jangan pernah lelah 

Hingga semua mimpi berubah jadi nyata 

Jangan berhenti di sini, Teruslah mengejar mimpi 

Yakin kan tiba saatnya, Bintang kita terang di sana 

Jangan pernah ditangisi, Tak perlu disesali 

Yakinlah Allah bersama 

Pejuang seperti kita 

Tiada yang kan menjadi sia-sia 

Segala peluh serta perjuangan 

Bila Allah SWT telah tentukan waktunya 

Semua kan indah pada akhirnya
2
 

Khusnudzan dalam hal apapun itu kepada Sang Pencipta 

Yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang 

Maka tidak perlu merasakan maupun mendalami 

Bagaimana rasa khas dari sebuah kata kecewa
3
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ali Bin Abi Thalib, “Kata Mutiara Islam”, diakses pada 30 Agustus 2019, 

https://mutiaraislam.net. 
2
 Dissa, “Pejuang Sepertimu: Back Song Negeri 5 Menara”, diakses pada 30 

Agustus 2019, https://www.youtube.com. 
3
 Siti Alfiyah, dibuat pada 30 Agustus 2019. 
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PERSEMBAHAN 

Segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT atas rahmat 

serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam selalu terlimpah kepada kekasih Allah Nabi Muhammad 

SAW. Selain itu, diawali dengan kata Alhamdulillah melalui karya tulis ini, 

penulis persembahkan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat-nikmat yang hanya dapat 

diperoleh dari-Nya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan 

2. Kedua orang tua penulis, Ibu Sukilah dan Bapak Zainudin yang telah 

memberikan doa serta semangat dari kehangatan di dalam keluarga 

3. Seluruh keluarga serta kerabat dekat yang telah mendukung penulis dari 

pihak Ibu maupun dari pihak Bapak 

4. Sahabat-sahabat penulis dari MTS MAZDA Demak, MAN 2 Kudus, 

serta khususnya sahabat dari masa kuliah di IAIN Kudus yaitu mbak 

Mika, mbak Tina, mbak Sholik dan Nung yang telah memberikan 

dukungan, bantuan, serta membuat kenangan bersama selama masa 

perkuliahan 

5. Sahabat yang saling mengingatkan agar skripsi cepat terselesaikan seperti 

Khotimatul Ulya, Syafi’atus Sholihah dan Ana Yuliana Wati serta 

kawan-kawan lainnya yang penulis mohon maaf karena tidak dapat 

disebutkan semuanya 

6. Seluruh kawan-kawan penulis siapapun, di manapun serta kapanpun itu, 

yang telah menghabiskan waktunya untuk mengenal serta membuat 

kenangan bersama dengan penulis 

7. Teman dan sekaligus keluarga ESRD Angakatan 2015 yang telah 

melewatkan waktu bersama saat masa perkuliahan 

8. Teman PPL serta KKN dalam melewati masa-masa di semester 

penghujung dengan suka maupun duka 

9. Semua pihak, siapapun, kapanpun serta di manapun itu yang telah 

mendukung serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini, yang penulis mohon maaf sebelumnya tidak dapat disebut 

secara rinci satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran agar dapat memperbaiki penelitian ini. Semoga penelitian ini 

dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya bagi penulis 

sendiri. 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

hidayah serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) yaitu melalui penyelesaian 

skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi dengan judul ”Pengaruh Kinerja 

dan Kontribusi Karyawan UMKM Konveksi terhadap Pembangunan 

Perekonomian Karyawan (Studi Kasus pada Karyawan CV. Fairuz 

Group Dukuh Kedungbanteng, Desa Wonorejo Karanganyar Demak)” 

ini  disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 

1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan 

saran-saran dari berbagai pihak. Sehingga hal tersebut berperan dalam proses 

penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan terimakasih banyak kepada: 

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

(IAIN) Kudus yang telah memberikan izin penelitian 

2. Dr. Supriyadi, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan 

persetujuan dalam penelitian skripsi ini 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si, selaku ketua prodi ekonomi syariah (ES) 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini 

4. M. Arif Hakim, M.Ag, selaku dosen pembimbing proposal skripsi hingga 

skripsi yang telah memberikan bimbingan serta persetujuan dalam skripsi 

ini 

5. Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag, selaku kepala perpustakaan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini 

6. Karebet Gunawan, MM, selaku wali studi yang telah memberikan 

persetujuan selama perkuliahan berlangsung sehingga penulis dapat 

sampai pada tahap skripsi ini 

7. Bapak serta Ibu Dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh 

pendidikan di bangku perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus 

8. M. Taufiq Hidayat, S. ST selaku direktur UMKM Konveksi sekaligus 

kepala desa di Desa Wonorejo Karanganyar Demak yang telah 

mengizinkan serta meluangkan waktu untuk peneliti melakukan 

penelitian 
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9. Orang tua penulis, Ibu Sukilah dan Bapak Zainudin yang telah 

memberikan doa serta semangat dari kehangatan di dalam keluarga untuk 

menyelesaikan penelitian ini 

10. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam 

penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Demikian akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan 

skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi 

pertimbangan bagi peneliti yang selanjutnya. Penulis mohon maaf apabila 

terdapat kesalahan yang tidak disengaja dalam pembuatan skripsi ini dan 

penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri 

serta para pembaca. 

 

 

 

Kudus, 10 September 2019 

Penulis 

 

 

 

 

 

SITI ALFIYAH 

NIM: 15202010153 


