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MOTTO 

                      

               

 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 

apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah 

bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 

Tuhanmulah engkau berharap.”(QS. Al-Insyirah ayat 5-8) 
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PERSEMBAHAN 

Alhamdulillahirabbil’alamin dengan berbagai kesempatan 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan kerja keras yang luar biasa, 

dengan penuh bangga penulis mempersembahkan karya ini 

untuk: 

 Sebagai tanda bakti, hormat, untuk Bapak dan ibu 

terimakasih yang senantiasa mendoakan juga 

memberikan dukungan dan motivasi selama menyusun 

sekripsi, beliaulah yang mendidikku, membimbingku, 

menyayangiku, dan tidak pernah lelah mengingatkan 

agar tidak salah melangkah. Bapak Iksani dan ibu Sri 

Ningsih terimakasih atas semuanya, kasih terindah yang 

kumiliki dalam hidupku.


 Seseorang yang ada dihati mas Andi Hamidun, 

terimakasih selalu menyelipkan namaku dalam setiap 

sujudmu, jangan ada kata lelah membimbingku untuk 

menjadi istri yang sholehah.


 Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang senantiasa memberikan segenap ilmunya 

serta pengalaman yang sangat berarti dalam menempuh 

perjalanan hidupku.


 Saudaraku dan keluarga besar yang kumiliki, 

terimakasih atas do’a dan dukungannya.


 Teruntuk teman-teman PPL dan KKN yang telah 

memberikan arti kebersamaan


 Teman dan sahabatku bersama kita telah melewati hari-

hari sulit berjuang bersama menuju cita-cita


 Teman-teman ESR-D angkatan 2016 yang telah 

menemani perjuangan selama 5 semester, terimakasih 

untuk kisah indah dan kebersamaannya.


 Tak lupa juga kepada semua pihak yang telah 

membantuku untuk menyelesaikan sekripsi ini.
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 Semua insan Allah SWT, dengan semua segala 

keindahan yang membuat warna tersendiri, yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu TERIMA KASIH
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KATA PENGANTAR 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena 

telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan kesempatan 

sehingga penelitli dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan sahabat-sahabat yang senantiasa menjadi suri 

tauladan bagi kita semua, semoga kelak kita termasuk umat 

yang mendapat syafaatnya. 

Skripsi dengan judul Analisis Peran Ganda Istri Petani 

Garam Dalam Menopang Perekonomian Keluarga (Studi Kasus 

di Kecamatan Trangkil Babupaten Pati) telah diselesaikan 

dengan sungguh-sungguh guna memperoleh gelar sarjana pada 

Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan 

dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan, peneliti menyampaiakan terimakasih kepada:  
1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. selaku Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus. 
 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH. selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 
 

3. Dr. Batu Tri Cahya, SE, M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan 

dalam penyususnan skripsi ini  
4. Anisa Listiana, M.Ag. selaku Ketua Perpustakaan 

IAIN Kudus beserta segenap karyawan yang telah 

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyususnan skripsi ini.  
5. Para Dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan 

Fakultan Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis 

mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.  
6. Bapak, Ibu dan calon suami yang telah memberikan 

dorongan moril dan materiil dalam penyusunan 

skripsi ini.  
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7. Sahabat, kakak, adik, teman-teman, dan ESRD’16 

yang telah memberikan semangat dan arahan dalam 

penyusunan skripsi ini.  
8. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan 

yang telah memberikan dukungan dan motivasi 

dalam penelitian. 

 Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan 

sekripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya. Karena itu kritik konstruktif dari siapapun 

diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa 

tulisan ini sebagai bahan pertimbangan dalam proses 

kreatif berikutnya. Namun demikian, sekecil apa pun 

makna yang terjelma dalam tulisan ini pun juga 

diharapkan ada manfaatnya. 
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