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MOTO 

 

“Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka 

ia yang akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dalam 

kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia.” (HR. 

Muslim) 

 

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kemampuannya....”  (QS. Al-Baqoroh: 286) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang maha 

penggenggam langit dan bumi, yang Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang. Dzat yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah 

serta inayah-Nya yang telah dihadiahkan kepadaku hingga aku 

menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, dan bersabar dalam 

menjalani hidup ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu 

langkah awal untuk mencapai kehidupan kedepan yang 

sesungguhnya. 

Shalawat serta Salam tetap tercurah untuk sang baginda 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kepada kita dari 

zaman kegelapan ke zaman yang terang-benderang yaitu Dienul 

Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat-Nya diakhirat nanti,  

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini ku 

persembahkan kepada: 

 Bapak Eko Prastyo dan Ibu Jatmi sebagai orang tua yang 

sangat saya sayang, tiada hentinya selalu mendoakanku, selalu 

member semangat, kasih sayang, dorongan, nasihat, serta 

pengorbanan yang tiada hentinya hingga aku selalu kuat, sabar, 

dan ikhlas menjalani setiap rintangan yang ada. Terimalah 

kado kecilku ini sebagai ucapan terimakasih tak terhingga 

untuk semua pengorbanan kalian. 

 Kakak Eka Feri Riyanto tersayang yang selalu menjadi support 

dan memberi motivasi setelah Bapak Ibu. Terimakasih sudah 

menjadi kakak yang menjadi panutanku, mendoakan dan 

memberikan kasih sayang yang tulus kepadaku. 

 Adik Tri Yusharyahya dan Catur Lisa Setyowati yang 

tersayang dengan segala bakatnya mampu membuatku 

bersabar akan perbedaan untuk lebih maju dan percaya diri. 

Terimakasih sudah menjadi teman kesepian dirumah, semoga 

kaliah lebih bersyukur, giat belajar, dan patuh kepada Bapak 

Ibu. 

 Seluruh keluarga besar bapak dan ibu yang telah memberikan 

semangat dan motivasinya. Terimakasih untuk doa dan 

kebaikannya, semoga mendapat pahala yang besar. 

 Untuk sabahat dekatku sekaligus teman dari MTs sampai saat 

ini yaitu mbak Rizki Andri Saputri dan Zakiyah Ulfah. Dan 

sahabat lain yang menjadi teman perjuangan menempuh 

bangku kuliah yaitu Yuni Kumalasari, Mirnawatul Jannah, 
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Putri Fatmasari, Novitha Eka Candra, Dan Widia Faridatul M. 

Terimakasih untuk kalian semua yang telah member semangat 

bersama, motivasi dan mengerti akan keadaanku.  

 Untuk teman dekatku yang baru kak Luk Luk Karimatul 

Maknunah, terimakasih teman curhat skripsi yang awal kenal 

di Muria Hamockers. Semoga tetap menjadi teman dekat 

selamanya. 

 Teruntuk adek dari organisasi Alisya Ramadhina, trimakasih 

telah menjadi adek yang selalu menemani kerepotanku dan 

selalu memberi smangat. Semoga dirimu semangat juga, dan 

segera menyusul menyelesaikan skripsimu. 

 Teruntuk teman-teman seperjuanganku khususnya MBS-C, 

terimakasih kalian luar biasa, susah senang selama kuliah di 

IAIN Kudus telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang kita 

dapatkan bermanfaat dan barokah di dunia dan diakhirat. 

  Semua teman-teman PR IPNU-IPPNU Kajar periode 2016-

2018, PAC IPNU-IPPNU Dawe periode 2018-2020, PC IPNU-

IPPNU Kudus periode 2018-2020, Khusunya Pak Noor 

Ikhwan, Bu Sri Mutmainnah, Bunda Nia Yuliana, Oktafiya 

Rahayu, Zainatul Muniroh, Rizki Armando, M. Fadli, Dan 

kalian semua sudah menjadi teman perjuangan diorganisasi 

yang telah memberikan pengalaman berharga. 

 Terakhir untuk semuanya yang tak bisa disebut satu persatu, 

terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang kalian 

berikan.s 
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KATA PENGANTAR 

يمه  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَله  ِمۡسِب  ٱلرَحه

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas 

kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, hidayah serta 

inayah-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini 

penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsiyang berjudul 

”Peran Social Entrepreneurship Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada 

Muria Batik  Kudus)” ini dapat diselesaikan guna memenuhi 

salah satu syarat untuk menyelesaikan studistrata (S1) pada Jurusan 

Manajemen Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam 

Institut Agama Islam Negeri Kudus.  

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada 

Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa membawa 

kita dari zaman jahiliyyah ke zaman peradaban penuh cahaya 

Illahi. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan 

syafaatnya.  

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bantuan bebagai pihak,baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak,yang terhormat 

kepada: 

1. Dr. H. Mudzakir, M. Ag., Selaku Rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat 

penulis selesaikan. 

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

dan Bisnis Islam IAIN Kudus yang memberikan arahan 

tentang skripsi ini. 

3. Ulin Nuha, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Penyusunan 

Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

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

beserta seluruh petugas perpustakaan yang telah memberikan 

izin dan layanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Para dosen dan staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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6. Ibu Yuli Astuti, selaku pemilik Muria Batik Kudus yang telah 

memberikan izin untuk melakukan penelitian ditempat beliau. 

7. Keluarga besar saya, khususnya untuk kedua orang tua, kakak, 

dan adik-adik saya yang telahmemberikan segala bantuan, do’a 

restu dan selalu memberikan nasihat sehingga skripsi ini dapat 

selesai pada waktunya. 

8. Semua teman-teman dan sahabat-sahabat saya yang telah 

membantu, memberikan semangat,dukungan dan juga do’a 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang 

telah memberikan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Atas segala jasa dan jerih payah serta bantuan yang telah 

diberikan, penulis hanya mampu membalas dengan ucapan 

terimakasih dan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT. 

“Jazakumullah khoirul jaza jazakumullah khoiron katsiro”. 

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa sepenuhnya bahwa 

hasil penulisan skripsi ini masih jauhdari kata sempurna, namun 

penulis telah berusaha dengan segenap pikiran dankemampuan 

agar dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik.Olehkarena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

semua pihak sangat penulis harapkan.Dengan segala kerendahan 

hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapatmemberikan manfaat 

bagi kita semua. 

 

 

 

Kudus, 13 Oktober 2020 

Yang Menyatakan, 

 

 

 

Dwi Selviana Pratiwi 

NIM 1620310091 

 


