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Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Elly Cholisnawati, NIM:
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Kudus(Stud iKasusPadaUsahaFotocopyd iL ingkungansTAlN
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Motto

* Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan.

Peluh keringatmu adalah peneyedapnya. Tetesan airmatamu adalah

pewarnanya. Doa mu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara

api yang mematangkannya. Kegagalan disetiap langkahmu adalah

pengawetnya. Maka dari itu, benabarlaht Allah selalu menyerrai

orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju

keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti

bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

* Jadilah seperti karang dilautan yang selalu kuat meskipun rerus

dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat uruk diri

sendiri danjuga untuk orang lain, karena hidup tidak abadi.

* Impian besar menjadi nyatabila bermusuhan dengan rasa malas

* Tanpa ilmu dan pengetahuan, kita seperti dilorong gelap yang

dipaksa untuk be{alan

{. Be{alan tanpa arah tujuan,hanya akan membuatmu tersesat

* Sesungguhnya kesuksesan itu be{alan diatas kesusahan dan

pengorbanan

t!. Mengeluh hanya akan membuatmu semakin terpuruk

* Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita tak

kan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup

ini

t?. Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang

terbaik dari Tuhan dan aku percaya dia akan selalu memberikan yerrg

terbaik untukku pada waktu yarrgtelah ia tetapkan



persembalran

/gan segala Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha Esa dan atas dukungan

l, do"u dari orang-orang tercinta" akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan

l"r*baik. 
Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan batragia saya haturkan rasa

fr** dan terimakasih saYa kePada:

ini dapat terselesaikan.

' Untuk kedua orangtuaku yang telah memberikan dukungan moril maupun

materil dan yang tak pernah henti-hentinya mendo'akan kesukesanku, bagiku

orang tuaku segala- galanYa.

, Terimakasih tak terhingga buat dosen-dosenku, terutama pembimbing Bapak

Nur Aris M.Ag , Terimakasih selama ini telah tulus dan ik*rlas meluangkan

waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya. Memberikan bimbingan

dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik'

, untuk temankuNaw, Zin, Aniel olif, Lely, Tiya, Nila, Vira trimakasih

telah menemaniku saat aku berjuang dengan susahnya menulis sekripsi, yang

tak pernah bosan mendengarkan tentang sulitnya ini dan itu' dan tak pernatr

lelah menyemangatiku saat semangatku mulai goyah'

> untnk semua kelas B/ES dyah, faqih,Auline, zakky, cham, Alif, ,Ressy, Ella

Hidayah, shiraj, yusuf, Luthfi, Huda, Silvy dan tidak bisa saya sebutkan satu

persafu tanpa semangat , dukungan dan bantuan kalian semua tak kan

mungkin aku sampai disini, terimakaih untuk canda tawa, tangis, dan

perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis

yang telah mengukir selama ini.

tak kan melupakan kalian, semoga keakraban di antara kita selalu terjaga'

adala?r bingkai dari karya ini, kamulah yang menjadi penyemangatku dalam

menyelesaikan tugas Alfiir ini, semoga engkau pilihan yang terbaik buatku

dan masa dePanku.
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KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rohmanir Rohim 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini:  

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Lokasi, Harga, Dan Pelayanan 

Terhadap Kesuksesan Usaha Mikro (Kecil) di Lingkungan Kampus 

STAIN Kudus (Studi Kasus Pada Usaha Fotocopy di Lingkungan 

STAIN Kudus)” Ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana 

strata 1 (satu) pada Ilmu Ekonomi Syari’ah di Sekolahan Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbinggan 

dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga pnyusun skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Shobirin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.  

3. Hj. Azizah, M.M selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

5. Sahabat-sahabatku PPL, KKN dan sahabat ku semua, terimakasih buat kalian 

yang selalu memberi dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

 

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karena itu, kritik konstruktif dari 



siapapun diharapkan menjadi semacam sura yang dapat menyapa tulisan iru

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, juga diharapkan ada

manfaatnya.

Kudus,26 Agustus 2016

Peneliti

ELLY CHOLISNAWATI
NIM : 212137
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