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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Saidatul 
Munawwaroh NIM 1620210145 menyatakan dengan sesungguhnya 
bahwa skripsi  ini: 

1. Sesungguhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 
diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun. 

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. 
 
 

Kudus, 09 April 2020 
Yang Membuat Pernyataan, 
 
 
 
 
Saidatul Munawwaroh 
NIM : 1620210145 
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MOTTO 
 
 
 
Jadilah wanita laksana elang yang gagah berani dipuncak 
gunung tertinggi. Jadilah wanita yang mampu membawa 
perubahan meskipun melalui proses yang begitu rumit dan 

menguras derai air mata, sebab wanita harus mampu 
untuk keluar dari zona nyaman dan mulai tampil digarda 
terdepan untuk menjelma sebagai sosok wanita muslimah 

millennial yang multitalenta 
(Saidatul Munawwaroh) 
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PERSEMBAHAN 
 

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran 
penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi ini dan juga rasa cinta 
kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka saya mempersembahkan 
karya ini untuk:  
1. Bapak Muhammad Karman dan Ibu Sulis tercinta yang selalu 

mendukung, memotivasi serta mendoakan dengan tulus dan ikhlas 
dalam tiap sujud panjang demi kesuksesan putrinya. 

2. Adik tercinta Syarifatul Hidayah yang selalu menjadi pelipur saya. 
3. Teruntuk Alm Mbah Kung Khabib dan Mbah Uti Suminah yang 

telah memberikan limpahan kasih sayang dan wejangan, serta 
Mbah Kung H.Sudiran dan Mbah Uti Hj. Suparni serta keluarga 
besar yang telah mendukung perjalanan pendidikan sampai 
sekarang. 

4. Sahabat-sahabatku tersayang: Amalia Khoirinnisa’, Choiru Ulfa, 
Miftah Nurul Khaqiqi dan Amaliyah yang selalu setia menemaniku 
setiap waktu, menjadi tempat berbagi dalam suka maupun duka 
serta dukungan dan kebersamaan kita selama ini. 

5. Seseorang yang telah menjadi motivator dengan berbagai 
wejangan, support serta bersedia menjadi tempat tukar pendapat 
dalam berbagai moment. 

6. Teruntuk Mbak Lika sekeluarga yang selalu mendukung dengan 
berbagai fasilitas dan juga wejangannya. 

7. Teman-teman ESR/D IAIN Kudus yang selalu memberi keceriaan 
dan torehan cerita selama kuliah. 

8. Teman-teman bimbingan Pak Bayu: Amaliyah, Qiqi, Salma, Farah, 
Farika, Robi, Riya, Putri, Inada, Rohmah, Amal, Tomi, dan Reza. 

9. Bapak Dr.Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing 
yang telah memberikan waktunya dalam membimbing proposal dan 
skripsi ini. 

10. Para Narasumber yang telah bersedia memberikan waktu luangnya 
dalam pembuatan skripsi. 
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Bismillaahirrahmaanirrahiim. 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, serta kepada 
baginda Nabi Muhammad SAW,  sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Spiritual Entrepreneur Kaum 
Santri Berbasis Falsafah Kerifan Lokal Gusjigang di Kota Kudus”. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan 
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta 
tidak dapat dilupakan begitu saja. Oleh karena itu, dalam kesempatan 
ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku Rektor IAIN Kudus yang telah 

merestui penelitian skripsi ini. 
2. Dr. Supriyadi, SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memperstujui penelitian 
skripsi ini.  

3. Dr.Bayu Tri Cahya, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan persetujuan dalam penelitian skripsi 
ini. 

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpusakaan Institut Agama 
Isalm Negeri Kudus beserta segenap karyawannya yang telah 
memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam 
penyusunan skripsi ini. 

5. Para dosen/staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi 
Ekonomi Syariah Islam IAIN Kudus yang telah memberikan 
bimbingan selama perkuliahan. 

6. Bapak dan Ibu, serta adik ku yang telah memberikan dorongan do’a 
dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT 
melimpahkan barokah untuk beliau semua. 

7. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama untuk 
menjadi tempat berbagi dalam suka dan duka serta dukungan dan 
kebersamaan kita selama ini. 

8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 
skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis 
mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan semua pihak yang 
telah memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah 
SWT. 
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Akhinya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan 

yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga 
kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis 
mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. 
Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
Aamiin Ya Rabbal Alamin. 
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