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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Hurrotul 

Lailiyyah NIM 1620210175 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 21 Januari 2020 

Yang Menyatakan, 

  

  

   

Hurrotul Lailiyyah 

NIM. 1620210175 
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MOTTO 
 

                   

                       

     
Artinya:  Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu 

itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan”.
1
 

 

(QS at-Taubah ayat 105) 

 

                         
Artinya: (5) “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 

(6) Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”2
 

 

(QS al-Insyirah ayat 5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
  Al-Qur’an, at-Taubah ayat 105, Al-Qur‟an dan Terjemahnya 

(Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit 

Diponegoro, 2005), 203. 
2
  Al-Qur’an, al-Insyirah ayat 5-6, Al-Qur‟an dan Terjemahnya 

(Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit 

Diponegoro, 2005), 596. 
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PERSEMBAHAN 
 

Alhamdulillahirobbilalamin... 

Puji syukur alhamdulillah dengan segala kerendahan hati atas 

semua nikmat selalu terpanjat kepada-Mu, dan lantunan sholawat yang 

khidmat senantiasa menantikan syafaat darimu wahai Rasulku 

Muhammad SAW. Atas segala kemudahan dan kehendak-Nya, 

akhirnya saya bisa menyelesaikan karya ilmiah ini dan mampu 

mempersembahkan karya ini kepada mereka yang tercinta dan terkasih 

dan semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak. Saya persembahkan 

karya kecil ini untuk: 

1. Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT dengan 

karunia dan kasih sayang-Nya hamba bisa menyelesaikan karya 

kecil ini sebagai latihan dan media pembelajaran untuk dapat 

berpikir kritis dan ilmiah. 

2. Nabi Muhammad SAW sebagai Sang inspirator hidup. 

3. Ibunda tersayang Ibu Siti Isti’anah yang sudah mengandungku 

kurang lebih selama 9 bulan dan mendidikku tanpa belas kasih dan 

selalu mendoakan dengan tulus ikhlas di setiap sujudnya untuk 

kesuksesan putri kecilnya. Tanpa kesabaran dan kasih sayang beliau 

mungkin saya tidak akan berada di sini. 

4. Teruntuk paman dan bibiku tersayang yaitu paman Eko Susanto, S. 

Pd. I. dan bibi Siti Mudawaroh, dan semua keluarga besarku yang 

selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini. 

5. Teruntuk kakek, nenek dan keluarga kecilku yang selalu 

mendoakanku. 

6. Kepada dosen pembimbing skripsiku Bapak M. Arif Hakim, M. Ag., 

terimakasih atas segala arahan dan bimbingan yang telah Bapak 

berikan. 

7. Untuk Almamaterku IAIN Kudus, terimakasih atas naungan ilmu 

yang telah diberikan selama ini, dan terimakasih kepada para dosen 

pengampu mata kuliah, kepegawaian, fasilitas, dan perpustakaan 

beserta pihak keamanan dan kebersihan kampus. 

8. Teruntuk teman-teman seperjuanganku di prodi Ekonomi Syariah 

angkatan 2016 dan khususnya teman-temanku di kelas ESR-E, 

terimakasih telah memberikan warna baru di dunia perkuliahanku. 

9. Teruntuk teman-teman seperjuangan satu bimbingan dosen proposal 

yang selalu menjadi tempat berbagi, dan mendorong semangatku 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

10. Teruntuk teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, dan 

semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ؿ Sy/sy ش B/b ب

tanda 

 M/m .َ .. A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت

... N/n ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث ِِ  I/i 

 W/w .ُ .. U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mᾱdd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 awal „A/„ɑ عَ  KH/kh خ
 ء
akhir 

A'/a'  َب Bᾱ 

 ᾽akhir A᾽/ɑ ع  D/d د
 ء
awal 

A/a  ْب ِِ  Bī 

 Bū بُػوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yᾱ' nisbɑh ؼ R/r ر

 fɑlɑkiy فَػَلِكيّ  ɑbb َاب   Q/q ؽ Z/z ز

 ᾱlamiy„ َعاَلِميّ  rɑbb َربّ  K/k ؾ S/s س

‘Ain/Hamzah 

 di Belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-wɑqf 
 الْ 

Vokal 

Rangkap 

-ɑl اْلَقَمرُ  ᾽ɑl-furū اْلُفُرْوعُ  qɑrɑ᾽ɑ قَػرَعَ 

qɑmɑr 
 gɑirī َغْْيِيْ 

-ɑl اْلَقَضاءُ  qɑrɑ'ɑ قَػَرءَ 

qɑḍᾱ' 
-ɑl الشَّْمسُ 

syɑms 
 syɑi'un َشْيئ  

Kata Majemukْdirangkai Kata Majemukْdipisah Tɑ' Mɑrbūṭɑh 

ْينِ  ْينِ  Jɑmᾱluddīn ََجَاُؿ الدِّ sᾱ᾽ɑh َساَعة Jɑmᾱl ɑl-Dīn ََجَاُؿ الدِّ
3
 

 

 

                                                             
3
 Tim Penyusun, Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana 

(Kudus: IAIN Kudus, 2019), xxxiii. 
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KATA PENGANTAR 

        

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, 

taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul: “Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kompetensi 

Wirausaha Santri (Studi Kasus di Koperasi Pondok Pesantren At-

Taslim Desa Bintoro Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 

2019/2020).” 

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kudus. 

Shalawat salam teruntuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. 

Semoga kita mendapatkan syafaa‟atul udzma di hari kiamat kelak. 

Aamiin. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga mampu 

terealisasikan. Untuk itu peneliti menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag., selaku rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

3. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, SE, M. Si., selaku ketua prodi Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

4. Bapak H. Shobirin, S. Ag, M. Ag., selaku dosen wali yang telah 

memberikan arahan, masukan, serta motivasi. 

5. Bapak M. Arif Hakim, M. Ag., selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan arahan, masukan, serta telah meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, dan 

menyempurnakan skripsi ini. 

6. Ibu Anisa Listiana, M. Ag., selaku kepala perpustakaan Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

7. Para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi 

Ekonomi Syariah IAIN Kudus yang telah memberikan bimbingan 

mata kuliah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan. 

8. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 
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9. Bapak Romo KH. Muhammad Nurul Huda, Lc., MA., selaku 

pengasuh pondok pesantren At-Taslim dan pembina di koperasi 

pondok pesantren (kopontren) At-Taslim Demak yang telah 

memberikan izin dalam penelitian dan penyelesaian skripsi ini. 

10. Bapak Nur Said, S.E., selaku manajer di koperasi pondok pesantren 

(kopontren) At-Taslim Demak yang telah memberikan izin dalam 

penelitian dan penyelesaian skripsi ini. 

11. Ibu tercinta, yang tanpa lelah memberikan doa restu dan 

dorongannya, baik moril, materiil, maupun spirituil, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi 

dan semua pihak yang mempunyai andil dalam proses penyelesaian 

studi saya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus ini yang 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis rmengucapkan 

terima kasih dan semoga kebaikan semua pihak yang telah 

memberikan bantuan mendapat balasan pahala dari Allah SWT. 

Semoga amal baik yang disebutkan di atas mendapat berkah dan 

balasan yang berlipat dari Allah SWT. Aamiin. 

 

 

Kudus, 21 Januari 2020 

Penulis, 

 

 

 

Hurrotul Lailiyyah 

NIM. 1620210175 

 


