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```````````````KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

Yang Terhormat,

Ketua STAIN Kudus

Cq. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

di –

Kudus

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara: Unsana Nurul Hikmah,

NIM: 212089 dengan judul: “Pengaruh Faktor Kepribadian dan Faktor

Pendapatan terhadap Minat Berwirausaha pada Masyarakat Desa

Lempuyang Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak” pada Jurusan

Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dikoreksi

dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat

disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut dapat diterima

dan diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Kudus, 15 September 2016
Homat kami,
Dosen Pembimbing

M. Arif Hakim M.Ag
NIP. 19790107 200501 1 006
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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Unsana Nurul Hikmah

NIM :  212089

Jurusan :  Syari'ah / ES

Judul Skripsi : ”Pengaruh Faktor Kepribadian dan Faktor Pendapatan

terhadap Minat Berwirausaha pada Masyarakat Desa

Lempuyang Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Telah dimunaqosahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus pada tanggal :

21 September 2016

Selanjutnya dapat diterima dan disyahkan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Kudus, 26 September 2016

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si Suhadi, M. S. A
NIP. 197602252 003121 002 NIP. 197508062 009011 008

Penguji I Penguji II

Ekawati Rahayu Ningsih SH, MM M. Husni Mubarok, SE. MM
NIP. 19740109 200501 2 002 NIP. 197508072 003121 003

Pembimbing

M. Arif Hakim M.Ag
NIP. 19790107 200501 1 006
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SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Unsana Nurul Hikmah

NIM : 212089

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Faktor Kepribadian dan Faktor Pendapatan terhadap

Minat Berwirausaha pada Masyarakat Desa Lempuyang

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”

Menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya

saya sendiri, bukan plagiat dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini

dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 15 September 2016

Yang membuat pernyataan

Saya

Unsana Nurul Hikmah

NIM: 212089
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M O T T O

                 
      

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu”.1

( Q.S An-Nisaa’ : 29)

1 Al-Qur’an Surat An-Nisaa’Ayat 29, Al-Qur’an dan Terjemahannya: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, Bumi Restu, Jakarta, 1977, hlm. 122.
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PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat,

taufiq, hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, kemudahan, kelancaran dalam

setiap langkahku. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan baginda

Rasulullah Muhammad SAW.

Ku persembahkan karya kecil ini, serta ucapan terima kasih kepada:

Orang tuaku Bapak H. Nur Kholiq dan Ibu Hj. Nur Siyah yang senantiasa

selalu mendo’akanku, mendidikku,memberikan kasih sayang, memberikan

semangat, dukungan dan pengorbanan yang tulus untuk kebahagiaan, serta

masa depanku.

Keluargaku, adikku Ahkmad Khoirum Mustaan yang menemani hari-hariku,

mas-masku (harun, koni, agus, ghofur dan dhofir) dan mbak-mbakku (uswatun,

umi, zul dan zah) yang telah membantu dan memberikan semangat dalam proses

belajarku, keponakan-keponakanku (riyan, ika, wafiq,wilda,khuluq dan rohib)

yang selalu menghadirkan keceriaan disetiap hariku,,

Bapak M. Arif Hakim M.AG selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan
segenap waktu, tenaga dan pikiran, membimbing dan mengarahkan dalam
proses penyusunan skripsi ini.
Guru-guruku, dosen-dosenku yang telah mendidik, mengajar, dan membimbing

dengan ketulusan dan keikhlasan, senantiasa aku mengharapkan barokah doa

dan ilmunya,

Sahabat-Sahabatku Mbak aiz, njul, puji, khurik ,rizka, resti, weni dan heni,

terima kasih untuk kebersamaan kita dan jaga selalu persahabatan kita.

Teman-teman kelasku, devi, dwi’, nur ana, buket, bu Bk, ani, dan teman-teman

ku yang tak bias aku sebut satu persatu yang selalu aku kenang dan rindukan

kebersamaan kita dengan penuh canda tawa, selalu menemaniku dalam belajar

dan proses penyusunan skripsi ini. Dan tak lupa teman-teman kelas ES/A 2012.

Thank's for all
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Keluarga baruku KKN Stain Kudus angkatan ke-37 kelompok 28 desa

Tambahmulyo Jakenan Pati yang telah memberikan warna baru dalam hidupku

dan yang akan selalu tersimpan dihatiku.

Dan tak ketinggalan pula kawan-kawan SMA dan SDN ku tercinta SMA

Nurul Ulum Trengguli Wonosalam Demak dan SDN Lempuyang, yang sangat

aku sayangi khususnya (hida, nong, lakah, ela’, Fina, Farida, Dieta, ipin, subari

zawawi dan in’am). Serta saudara/saudari Pondok ku terkasih dan tersayang

Pondok Darul Ulum, Ngembalrejo Bae Kudus, yang sangat aku hargai dan

sayangi khususnya (bpk Basyar, pak pelaksana, bu lurah, dan rekan-rekan

pengurus putra/putri serta teman sekelas ku 1 ulya), terimakasih karena kalian

selama ini tanpa henti mendoakan dan mensupport ku, walaupun kita sama-

sama berjuang dengan jalan yang berbeda-beda untuk meraih kesuksesan kita.

Almamaterku Stain Kudus, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, terima kasih

juga kepada masyarakat Desa Lempuyang Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.

Dan tak lupa semua pihak yang telah membantuku dalam proses penyusunan

skripsi. Semoga Allah meridhai dan membalas atas kebaikan kalian semua, dan

semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menjalani hidup

ini. Amiin….
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KATA PENGANTAR

      
Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT

yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi

Islam Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

(STAIN) Kudus.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai

pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah berkenan

memberikan kontribusi pikiran, bimbingan, dan saran-saran ataupun tenaga,

sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis

menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I selaku Ketua STAIN Kudus yang telah

memberikan izin penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

2. Dr. H. Abdurrahman Kasdi, Lc, M.Si selaku Ketua Jurusan Syariah dan

Ekonomi Islam STAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan dan

persetujuan tentang penulisan skripsi.

3. M. Arif Hakim M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan,

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku kepala perpustakaan STAIN Kudus beserta

staff, yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Para dosen/staf pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang membekali

berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan

skripsi ini.

6. Bapak Muhammadun selaku kepala Desa Lempuyang Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Demak yang telah memberikan ijin penelitian dalam

penyusunan skripsi ini.
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7. Bapak dan Ibu yang telah mengasuh, membimbing, memberikan dorongan

kepada Penulis, baik moral maupun spiritual. Hanya bakti dan doa-doa yang

bisa Penulis berikan.

8. Teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi

Syariah yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penyusunan

skripsi ini.

9. Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tak bisa

penulis sebutkan satu per satu.

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan

imbalan yang layak dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa

penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sebenarnya,

namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

sendiri dan pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 September 2016

Penulis

Unsana Nurul Hikmah

NIM: 212089


