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MOTTO 

Jika kita tidak membangun mimpi kita sendiri, maka orang 

lain yang  akan mempekerjakan kita untuk membangun 

mimpi mereka. 

(Penulis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

PERSEMBAHAN 

Alhamdulillah, puji dan syukur atas semua nikmat yang telah Allah 

berikan karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, 

hingga mampu mempersembahkan karya ini kepada mereka yang tercinta.Melalui 

karya kecilku ini aku persembahkan setulus hati kepada : 

 Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, nikmat dan rizqi-Nya, 

petunjuk-Nya, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Bapak (Abdul Rockhim) dan Ibu (Kiswati) tercinta yang selalu memberikan 

do’a restu tanpa henti untuk penulis,kakak-kakak ku tersayang (Dewi Utami 

dan Nurrohmad), serta adikku yang aku sayangi Akbar Yusuf, yang telah 

mencurahkan kasih sayang mereka baik berupa ajaran moral, material maupun 

immaterial sampai saat ini. 

 Bolo Kurowo ku Si mbar (Zuha), Nyunyun (Yuyun), Yu Nurul, Manajer 

(Anis), Iva, Nofita, Linayang tiada henti memberikan suport, kekonyolan, 

kebersamaan selama 4 tahun dan hinaan yang memotivasi. 

 Sahabat-sahabat ku tercinta yang selalu ada untukku Evi dan Emi. 

 Kawan-kawanku mahasiswa jurusan MBS kelas A angkatan 2012 yang 

banyak sekali memberikan waktu suka, duka, cita, canda, tawa, konyol, lebay, 

rempong,kegilaan, keisengan. 

 Teman-teman PPL di UD. Dua Merpati Kudus dan teman-teman KKN di Desa 

Sidomulyo Jakenan Pati yang memberikan  inspirasi dan semangat yang 

tinggi. 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan program sarjana 

strata satu (S.1) penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi yang berjudul 

“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) (Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara)”ini 

disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu 

(S.1) pada Ilmu Manajemen Bisnis Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

sarana-sarana dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat 

terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-

besarnya dan terima kasih kepada : 

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. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam STAIN Kudus, yang telah memberikan bimbingan dan 

persetujuan tentang penulisan skripsi. 

3. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum., selaku dosen wali studi yang telah 

meluangkan waktu, memberikan motivasi, semangat, nasehat dan selalu 

mendorong penulis ke arah yang lebik baik. 

4. Suhadi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan perbaikan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

5. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan STAIN Kudus yang 

telah memberikan motivasi belajar kepada penulis dalam menyelesaikan 

studi. 

6. Seluruh Karyawan di lingkungan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

STAIN Kudus 
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7. Hj. Azizah, S.Ag., MM selaku Ketua Perpustakaan STAIN Kudus 

beserta segenap karyawannya yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Pemilik M-Yege Collection beserta seluruh karyawan yang telah 

memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian serta 

memberikan data-data yang penulis perlukan. 

9. Bapak dan Ibu serta 3 saudara penulis yang secara langsung ataupun tidak 

telah membantu baik moril ataupun material, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi. 

10. Kawan-kawan Jurusan Syariah  dan Ekonomi Islam / MBS khususnya 

angkatan 2012 yang selalu memberi masukan dan membantu penulis 

selama belajar di STAIN Kudus ini. 

11. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 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, 

penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para 

pembaca pada umumnya. Amiin …  

Kudus, 19 Agustus 2016 
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